
 

 

MGA PLANUNG NAKATAKDA 
SA SCUOLA SUPERIORE SA ITALYA 

 
Pagkatapos makumpirma ang pagpapalista sa unang taon ng pagpasok sa paaralan, 
inaasahan ng taga-pagtala ng paaralan ang maayos na pagsagot ng dokumento ng pag-
aaplay kasabay ang ibat-ibang kinakailangang papeles.  
Ang kumpletong pagsagot ng application form ay napakahalaga, ang mga iyon ay dagdag 
sa anu mang impormasyon tungkol sa buhay ng isang mag-aaral. Kakailanganin rin nila 
ang impormasyon tungkol sa pamilya at ang numero ng telepono ng magulang o 
kasambahay na maaring tawagan sa anumang bagay na nangangailangan ng madaliang 
panahon (madaliang pakikipag-usap, karamdaman ng mag-aaral at iba pa). 
Ang impormasyon ng mga magulang ay kailangang isama sa listahan ng common organ, 
ito ay napakahalagang papeles ng lahat ng gawaing pang-edukasyon sa bawat paaralan 
at ng ibat-ibang meyembro ng paaralan (magulang, mag-aaral, guro at ang mga 
empleyadong hindi nagtuturo). 
Ang mga paaralan ay binibigyan ng isang regulasyon at ng POF (ito ay ang mga programa 
ng mga gawaing bumubuo ng paghuhubog at ng gabay pang-edukasyon ng paaralan). 
Ang ibang importanteng alutuntunin tulad ng seguridad ng gusali at  alituntunin ng mga 
mag-aaral. 
Ito ay ilan sa mga alituntunin at regulasyon: 
 
 
Mga Prinsipyo Para sa Lahat 
Ang paaralan ay isang lugar para sa paghubog ng kultura ng isang mag-aaral, dito 
ipagpapatuloy ang pagpapaunlad ng isang katauhan at ang pang- kultura, pang-
propesyon at pang-sambayanan, ayon sa malayang prinsipyo, at ang pagiging pantay-
pantay at ang pagkakawang-gawa ng kontitusyon ng Italya.  
Dahil sa pakikipag-usap, maiging pagsasaliksik at karanasang mamuhay ng sama-sama. 
Binibigyang pansin ng paaralan ang kahalagahan ng paghubog, anu mang mga opinyon at 
iba-ibang katayuan sa oras ng diskusyon, na binabali wala ang katayuan sa paniniwalang 
hinahangad.  
Lahat ng mga meyembro, na nasa iisang dangal at magkaibang gawain, sila ay nagsikap 
ituwid ang lahat ng paglilinaw at pagpili ng bawat opinyon, ayun sa malayang paggawa at 
ayun sa mga sinusunod na patutunguhan ng edukasyon. Ang puntong ito ay mayroong 
mahalagang sinasaad tungkol sa relasyon ng mag-aaral at guro. 
Ang paaralan ay tumatanggap ng mga maganda at responsabling kuntribusyon mula sa 
lahat ng meyembro upang magawa ang karapatang makapag-aral, ang pagpapaunlad ng 
mga kakayahan ng mga mag-aaral, ang pagbibigay lunas sa mga mahihirap na panahon 
upang makamit ang pangarap sa totoong layuning paghubog ng paaralan ayon sa 
magagawa ng ibat-ibang kurso. 
Ang paaralan ay isang lugar ng paghubog ng mag-aaral na sumasang-ayon sa 
pagpapaunlad at pagpapatibay upang gabayan ang bawat mag-aaral maging responsible 
para sa kanyang sariling gabay sa edukasyon. 
 



 

 

Listahan ng mga Pagtuturo sa Buong Taon 
Bawat paaralan ay gumagawa ng listahan ng planung dapat gawin sa unang araw ng 
pasukan at pagkatapos ng araw-araw na pagtuturo at tungkol sa mga pagitan nito. 
 
Sa pagsisimula ng klase para sa buong taon ang school director ay gagawa ng tentatibong 
listahan na nangangailangan ng pahintulot ng mga guro ayon sa mga pinaka-mahalagang 
araw ng paaralan na may koneksyon sa konseho ng klase, miting ng mga magulang at 
mga guro, gawain pagkatapos ng regular na oras ng klase, ito ay maagang inaayos ang 
mga detalye. Ang listahan na ito ay marapat ipagbigay alam sa mga mag-aaral at sa 
pamilya. 
 
Katibayan Tuwing Liliban sa Klase 
Ang pagpasok ng regular sa klase ay isang mahalagang instrumento sa karapatan ng  
pag-aaral. Ang bawat pagliban sa klase ng mag-aaral ay kinakailangan itala  sa school 
card o libretto na kung saan mayroong lagda ng magulang o kasambahay na nakarehistro 
sa paaralan. Ang limang magkasunod na pagliban sa klase ay nangangailangan ng lagda 
ng school director. Kung sakaling mayroong sakit ang mag-aaral ito ay kailangan 
magpakita ng katibayan galing sa manggagamot na nagpapatunay na ito ay magaling na. 
 
Ang Pagpasok at Paglabas Sa Oras ng Regular na Klase 
Ang bawat paghingi ng pahintulot upang pumasok and lumabas sa oras ng regular na 
klase sa umaga at sa hapun o sa oras ng recovery course ay  kinakailangan isulat sa 
school card o libretto at ito ay ipakita sa school director sa umaga upang bigyan ng 
pribadong pahintulot ng school director o kaya’y ng sinumang inaatasan nito. 
 
Ang Pagbibigay Alam ng mga Impormasyong Pampaaralan sa Bawat Pamilya 
Ang pagtutulungan ng paaralan at pamilya ay isang napakahalagang bagay at maari itong 
gawin sa anumang paraan. Ang pakikipag-tulungan ay maari ring ipakita ng pamilya, at ito 
ay ang tulong maikontrol at lagdaan sa tamang oras ang mga komunikasyong nakasulat 
sa dairy. Maaring makipagusap ng personal ang mga magulang sa bawat guro 
pagkatapos makipag-ugnayan tungkol sa oras at araw ng anumang nakasulat sa school 
dairy at maari ring ayon sa listahang naka-publish mula umpisa ng pag-aaral. 
 
Ang Paggamit ng mga Silid at Ibang Gamit ng Paaralan 
Ang bawat lugar sa paaralan gaya ng silid-aralan, mga silid pang-serbisyo, mga 
laboratoryo, mga gymnasium at kapaligiran ay kailangan laging maayos bago gamitin 
upang magkaroon ng tama at maayos na gawain. 
Ang pag-sasaayos ay isang responsibilidad ng lahat na gumagamit na mga mag-aaral at 
mga guro upang makapagbigay ng tamang buhay pang-edukasyon. Ang bawat lugar sa 
paaralan ay magagamit para sa pag-aaral, research, o pagtitipun-tipun at mga gawaing 
laboratoryo. Ang paggamit nito ay naaayon sa tamang alituntunin. 
 
Asimbliya ng mga Mag-aaral-Komite ng mga Mag-aaral 
Ang asimbliya ng mga mag-aaral ay kinakailangang sumali ng malaya upang mapag-
aralan ng maayos ang mga problem ng mga paaralan at ang mga dapat gawin ng 
sambayanan sa paghubog ng buhay sibiko at pangkultura ng mga mag-aaral. Ang 



 

 

pagkakaroon ng klase ay ipinagbabawal sa oras ng asimbliya. Sa bawat asimbliya ng 
paaralan ang mga mag-aaral ay maaring pumili at magyaya ng partisipasyon ng isang 
eksperto sa mga problemang  pangsambayanan, kultura, art at ng sensya.Ang kanilang 
pagdalo ay dapat sinasang-ayunan ng direktor ng paaralan. Ang komite ng mga mag-aaral 
ay nasasakupan ng mga represintatib ng paaralan sa bawat klase at ng represintatib ng 
konsehong probinsyal. Ang komite ng mga mag-aaral ay naghahanap at namimili ng mga 
kaakit-akit na mga posibling gawin ng mga mag-aaral kung saan sila ay sasang-ayon sa 
pagpapatupad ng mga regulasyon ng paaralan. Sila ay maaring makipagusap at ipagbigay 
alam sa punong guro o director ng paaralan sa pamamagitan ng pormal na pagsulat sa 
mga panahong hindi pagrespeto ng mga alituntunin ng paaralan. 
 
Mga Beyahe at Pagbisita ng mga Lugar 
Ang mga beyahe, pagbisita ng mga lugar at pagsali sa mga patimpalak at sa ibat-ibang 
sektor ay maituturing na isang mahalagang bahagi ng edukasyong nagbibigay tibay sa 
patuloy na panahon ng kaalaman, pakikipagusap at pakikisalamuha sa ibat-ibang tao 
handog ng paghubog. Sa sariling paa at kayud ang konseho ng klase ay  siyang nagaayos 
at nagpapatupad ng mga proyektong gabay sa edukasyon o kaya’y sa tulong ng ibang 
konseho ng klase ayon sa programa ng paaralan. 
 
Organ para sa Lahat 
Ang common organ ng isang paaralan kung saan hindi kasali ang Faculty Board ay laging 
umaasa ng representasyon mula sa mga magulang at ilan sa mga instrumento upang 
makamit ang libreng paguuusap sa lahat ng aspeto ng pag-aaral at ang ugnayan nito sa 
paaralan at ang teritoryo ng dinamikung pantao na mayroong isang mahalagang epekto.  
Ang lahat ng common organ ng paaralan ay magtitipon-tipon lamang pagkatapos ng  klase 
at sila ay ang mga sumusunod: 
Konseho ng klase: binubuo ng lahat ng mga guro ng bawat klase at dalawang mag-aaral 
at mga representatibo ng mga magulang, at ito ay pangungunahan ng direktor ng paaralan 
o ng isang gurong kasama ng konseho  at binigyang atas ng direktor ng paaralan. 
Konseho ng paaralan: binubuo ng isang represintatibo galing sa mga guro, isang 
representatibo sa mga manggagawang teknikal at isa sa administratibo, mga magulang, 
mga mag-aaral at ang direktor ng paaralan. 
Pangkataas-taasang komite: binubuo ng isang guro, isa sa administratibong mangga-
gawa o sa teknikal, isang magulang at isang mag-aaral. Ayon sa batas ang direktor ng 
“general at administrative services” as siyang tatayong sekretarya ng komite. 
 
 


