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Scoala este un drept al tuturor copiilor. Din orice loc provin , in orice situatie sociala ,economica si 
de sanatate scoala italiana garanteaza dreptul la frecventare . 
Scoala este si o obligatie : in Italia este obligatorie frecventa constanta si responsabila pina la virsta  
de 16 ani ( cel putin). 

INSCRIERE LA SCOALA 2022/2023 

Pentru familiile care trebuie sa inscrie proprii fii la: 

• la scoala primara (1 elementara) 

      pentru copiii care implinesv 6 ani pina la 31 decembrie 2022. Inscrierea este posibila si pentru 

      copiii care implinesc 6 ani pina la 30/04/2023. 

• la scoala secundara de primul grad ( 1 medie)  

      pentru elevii care au titlul de admitere in aceasta clasa. 

• la scoala secundara de gradul 2 ( 1 superioara ) 

      pentru elevii care au titlul de admitere in aceasta clasa.  

 

Inscrierea la scoala va fi efectuata cu procedura on-line.  

 

 

CUM SE PROCEDEAZA ? 

 

 

Sint doua operatii de efectuat    

 

1. De la 20 decembrie 2021 se poate face o prima inregistrare   necesara pe situl web 
www.iscrizioni.istruzione.it 

2. Incepind cu 4 ianuarie 2022, de la orele 8:00 este posibila inscrierea la scoala pe situl web  

https://www.miur.gov.it/-/iscrizioni-online 

inscrierile se inchid la orele  20:00 in data 28 ianuarie 2022. 

Este necesara identitatea digitala: se poate folosi la sistemul de inscriere utilizind :  
• SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) 

• CIE (Carta di identità elettronica) 

• eIDAS (electronico IDentificatione Authentication and Signature) 

 

 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
https://www.miur.gov.it/-/iscrizioni-online
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CE ACTE SINT NECESARE ? 

dupa ce au facut inregistrarea di dupa ce au intrat cu identitatea digitala parintii completeaza 
informatiile relative elevului pentru care se cere inscrierea(cod fiscal , nume si prenume , data de 
nastere , domiciliul , certificatul de vaccinare) si aleg scoala.  

Pentru informatii despre fiecare scoala se poate vizita portalul “Scuola in Chiaro”: 

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ 

Pentru a alege scoala trebuiesc indicate numele scolii alese si CODICE MECCANOGRAFICO, un 
cod care se cauta pe situl SCUOLA IN CHIARO . Il CODICE MECCANOGRAFICO este un cod 
format din litere si numere asociat scolii ( de exemplu MIRS12345). 

Pe durata inscrierii se cer datele ambilor parinti(nume, domiciliu , cod fiscal , act de identitate).  

ATENTIE ! datele inscrise in cerere trebuie sa corespunda adevarului.  

 

Certificatul de vaccinare - pentru noii elevi sositi in Italia este important ca ATS ( Serviciul Sanitar 
Teritorial ) sa recunoasca  lista vaccinurilor efectuate in tara de origine. 

Pe durata inscrierii va fi ceruta o adresa e-mail. Este important sa aveti la dispozitia un e-mail unic 
pentru comunicari scoala – familie. 

Secretariatele scolilor ofera in permanenta serviciul de suport pentru partea informatica. 

CAZURI PARTICULARE:  

In caz de : 

• scolar cu handicap 
• scolar cu DSA  
• scolar cu handicap care are nevoie de asistenta de baza (AEC)     
• custodie in exclusivitate  
• situatie familiara sociala  / economica atestata de serviciile sociale 
• scolar sosit de curind in Italia 

PENTRU ACESTE CAZURI PARTICULARE CEREREA ,CHIAR DACA A FOST COMPLETATA 
ON LINE TREBUIE SA FIE CONSEMNATA LA SECRETARIATUL SCOLII ALESE CU 10 ZILE 
INAINTE DE INCEPEREA SCOLII  
. 
In perioada 31 mai -30 iunie 2022 este prevista posibilitatea pentru familii de a indica activitatea  
Alternativa orelor de religie catolica in modalitatea ce va fi comunicata ulterior . 
Pe site –ul inscrierilor va fi pusa la dispozitie o sectiune specifica. 

 

 


