
1 
 

Istituto Comprensivo Como Centro Città ICCC 

Scuole primarie – Principali informazioni 

Scuola Primaria “C. Battisti” Primaria “S. Gobbi” Primaria “C. e G. Venini” 

Indirizzo             Adresë 
Tel/Fax       Tel / Faks         
 
Mail       Posta  

Via XX Settembre 
Tel. 031273443 – Fax. 031273443 
primaria.xxsettembre@iccomocentro.edu.it 

via Viganò, 7 
Tel. 031 265539 
primaria.vigano@iccomocentro.edu.it 

Via Fiume 
Tel. 031 308221 – Fax. 031 299090 
primaria.fiume@iccomocentro.edu.it 

Responsabile di plesso 
Kreu i pleksusi 

Simona Franceschello Irene Crusco Francesca Braga, Ilaria Di Pietro 

La scuola è aperta 
Shkolla është e hapur 

dalle ore 7:30 alle ore 16:00 
* Il tempo-scuola è di 27 ore settimanali distribuite 
su 5 giorni: 
lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 8:30 alle ore 
16:00; 
martedì e venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00. 
* Prescuola: dalle ore 7:30 alle ore 8:25 (su 
richiesta dei genitori). Il servizio è erogato dal 
comune. I bambini vengono accolti dalle 7:30 alle 
8:00 e dopo coinvolti in piacevoli attività dal 

personale educativo del comune. nga ora 7:30 
deri në 16:00 
 
* Koha e shkollës është 27 orë në javë e 
shpërndarë në 5 ditë: 
Të hënën, të mërkurën dhe të enjten nga ora 8:30 
deri në 16:00; 
E martë dhe e Premte nga ora 8:30 deri në 13:00. 
* Parashkollor: nga ora 7:30 deri në 8:25 (me 
kërkesë të prindërve). Shërbimi sigurohet nga 
komuna. Fëmijët mirëpriten nga ora 7:30 deri në 
8:00 dhe më pas përfshihen në aktivitete të 
këndshme nga stafi arsimor i komunës. 

dalle ore 8:25 alle ore 16:00 
* Il tempo-scuola è di 28 ore settimanali distribuite 
su 5 giorni. 
lunedì-giovedì dalle ore 8:30 alle ore 16:00 
venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30. 

 
nga ora 8:25 deri në 16:00 * Koha e shkollës është 
28 orë në javë e shpërndarë në 5 ditë. E hënë-e 
enjte nga ora 8:30 deri në 16:00 Të Premten nga 

ora 8:30 deri në 12:30. 

-scuola Il tempo è di 40 ore settimanali. 30 
ore di attività didattica + 10 ore di mensa 
obbligatoria 
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30. 
* Prescuola: dalle ore 7:30 alle ore 8:25 (su 
richiesta dei genitori).  Il servizio è erogato dal 
comune. I bambini vengono accolti dalle ore 7:30 
alle ore 8:00 e dopo coinvolti in piacevoli attività 
dal personale educativo del comune. 
 

 

.  
-koha shkollore është 40 orë në javë. 30 orë 
aktivitet didaktik + 10 orë mensë e 
detyrueshme E hëna deri të premten nga ora 
8.30 deri në 16.30. * Parashkollor: nga ora 
7:30 deri në 8:25 (me kërkesë të prindërve). 
Shërbimi sigurohet nga komuna. Fëmijët 
mirëpriten nga ora 7:30 deri në 8:00 dhe më 
pas përfshihen në aktivitete të këndshme nga 

stafi arsimor i komunës. 

Entrata 
Hyrja 

 

dalle ore 8:25 alle ore 8:30 
 
nga ora 8:25 deri në 8:30 

dalle ore 8:25 alle ore 8:30 
 
 nga ora 8:25 deri në 8:30 

dalle ore 8:25 alle ore 8:30 

 
nga ora 8:25 deri në 8:30 
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Uscita   
Dalja 

                  

 
alle ore 16:00ا në 16: 00 
 

 
lunedì-giovedì alle ore 16:00/ venerdì alle ore 
12:30 . 

 E hënë-e enjte në orën 16: 00 / e premte në 
12:30. 
 

 

 
alle ore 16:30 

 
në orën 16:30 

Mensa      
Mensë  

 
 

Il servizio mensa è erogato dal comune e 
prevede il versamento di una quota 
proporzionata al reddito. L’assistenza alla 
mensa è garantita dagli insegnanti di classe 
nei giorni di rientro 
 
Shërbimi i mensës sigurohet nga komuna dhe 
parashikon pagesën e një pjese proporcionale 
me të ardhurat. Ndihma në mensë garantohet 
nga mësuesit e klasës në ditët e kthimit. 
 

 

dalle ore 12:30 alle ore 14:00. Il servizio 
mensa è erogato dal Comune e prevede il 
versamento di una quota proporzionata al 
reddito. L’assistenza mensa viene garantita 
dalle insegnanti. 
 
 nga ora 12:30 deri në orën 14:00. Shërbimi i 
mensës sigurohet nga Komuna dhe 
parashikon pagesën e një pjese proporcionale 
me të ardhurat. Ndihma për mensën 
garantohet nga mësuesit. 
 
 

 

 E’ attivo il servizio mensa con cucina interna, 
gestito dal comune, con pagamento mensile. 
Il pranzo è preparato direttamente a scuola 
dal personale comunale. I bambini, durante il 
pranzo, sono seguiti dalle rispettive insegnanti 
di sezione. (mensa obbligatoria) 

 
Shërbimi i mensës me kuzhinë të brendshme 
është aktiv, menaxhohet nga komuna, me 
pagesë mujore. Dreka përgatitet direkt në 
shkollë nga stafi komunal. Gjatë drekës, 
fëmijët mbikëqyren nga mësuesit e tyre të 
seksioneve përkatëse. (mensa e detyrueshme) 

Altre info 
 
  Me shume 
informacion 
 

- Su richiesta dei genitori, previo versamento 
di una quota, il comune, nei giorni di non 
rientro (martedì e venerdì) organizza un 
servizio di doposcuola, dalle ore 14:00 alle ore 
16:00; in questi giorni, anche il servizio mensa 
è garantito dalle insegnanti comunali. 
- Attualmente il plesso si compone di 10 
classi, per complessivi 198 alunni 
frequentanti. Vi operano 17 docenti. 
 
- Me kërkesë të prindërve, me pagimin e një 
tarife, komuna, në ditët e kthimit (e martë 
dhe e premte) organizon një shërbim pas 

Attualmente il plesso si compone di 8 classi, 
per complessivi 134 alunni frequentanti. 
 

Aktualisht kompleksi përbëhet nga 8 klasa, 
për një total prej 134 studentësh që vijojnë. 

 

- Prolungamento orario. E’ possibile usufruire 
(su richiesta dei genitori) del servizio di 
prolungamento orario, dalle ore 16:30 alle ore 
17:30. Il servizio è erogato dalla scuola e sarà 
attivato da anno in anno dopo aver acquisito 
un congruo numero di richieste. 
- Attualmente il plesso si compone di 14 
classi, per complessivi 314 alunni 
frequentanti. Vi operano 34 docenti. 

 
- Shtyrja për orë. Possibleshtë e mundur të 
përdorni (me kërkesë të prindërve) shërbimin 
e zgjatjes së kohës, nga 4:30 pasdite në 5:30 
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shkollës, nga ora 14:00 deri në 16:00; këto 
ditë, shërbimi i mensës garantohet gjithashtu 
nga mësuesit e komunës. - Aktualisht 
kompleksi përbëhet nga 10 klasa, për një total 
prej 198 studentësh që vijojnë. Janë 17 
mësues. 

pasdite. Shërbimi ofrohet nga shkolla dhe do 
të aktivizohet nga viti në vit pasi të keni marrë 
një numër adekuat të kërkesave. - Aktualisht 
kompleksi përbëhet nga 14 klasa, për një total 
prej 314 studentësh që vijojnë. 34 mësues 

punojnë atje. 

Attività 
extrascolastiche 
  

Aktivitete 
jashtëshkollore 

 

A partire dalle ore 16:00 è possibile usufruire 
di diverse attività extra-scolastiche 
organizzate dalla scuola in collaborazione con 
Enti esterni (con contributo economico a 
carico delle famiglie) e che contribuiscono a 
sviluppare le diverse attitudini degli alunni e 
le competenze relazionali: 
 
Duke filluar nga ora 16:00 është e mundur të 
përfitoni nga aktivitete të ndryshme 
jashtëshkollore të organizuara nga shkolla në 
bashkëpunim me organe të jashtme (me 
kontribut ekonomik që duhet të paguhet nga 
familjet) dhe që ndihmojnë në zhvillimin e 
qëndrimeve të ndryshme të nxënësve dhe 

relacionale aftësitë: 
 
 

- corso di minibasket organizzato in 
collaborazione con la Società Basket Como 
 
- kurs minibasket i organizuar në 
bashkëpunim me Como Basket Company 
 
 
- corso di chitarra organizzato in 
collaborazione con Nerolidio School; 
 
 - kurs kitare i organizuar në bashkëpunim me 
Shkollën Nerolidio; 
 

 A partire dalle ore 16:30 è possibile usufruire 
di diverse attività extra-scolastiche 
organizzate dalla scuola in collaborazione con 
enti esterni e che contribuiscono a sviluppare 
le diverse attitudini degli alunni e le 
competenze relazionali: 
 
Duke filluar nga ora 16:30 është e mundur të 
përfitoni nga aktivitete të ndryshme 
jashtëshkollore të organizuara nga shkolla në 
bashkëpunim me organet e jashtme dhe të 
cilat kontribuojnë në zhvillimin e qëndrimeve 
të ndryshme të studentëve dhe aftësive 
relacionale: 
 

. - corso di pallavolo organizzato in 
collaborazione con la Polisportiva Sant’Agat 

a 
 
. - kurs volejbolli i organizuar në bashkëpunim 
me Polisportiva Sant’Agata 
 
- corso di minibasket organizzato in 
collaborazione con la Società Polisportiva 
Comense 
 
- kurs mini-basketbolli i organizuar në 
bashkëpunim me Shoqërinë Comense 
Polisportiva 
 
- corso di chitarra organizzato in 
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- corso di pittura creativa organizzato in 
collaborazione con Nerolidio School. 
 
 - kurs krijimi pikture i organizuar në 
bashkëpunim me Shkollën Nerolidio. 
 

 

collaborazione con Nerolidio School 
 kurs kitare i organizuar në bashkëpunim me 
Shkollën Nerolidio 
 
corso di pittura creativa organizzato in 
collaborazione con Nerolidio School. 
 
kurs krijimi pikture i organizuar në 

bashkëpunim me Shkollën Nerolidio. 
 

Progetti             
Projektet 
  

Nella scuola è attivo il progetto DM8/2011 
dedicato alla pratica strumentale nella scuola 
primaria. L’IC Como Centro città, unico in 
tutta la provincia, è destinatario del progetto 
dall’a.s. 2014/15, I bambini delle classi terze, 
quarte e quinte, svolgono un’ora settimanale 
di strumento musicale a piccolo gruppo. I 
docenti sono gli stessi della SMIM “G. Parini”. 
 
 Projekti DM8 / 2011 kushtuar praktikës 
instrumentale në shkollën fillore është aktiv 
në shkollë. Qendra e qytetit IC Como, unike 
në të gjithë provincën, është marrësi i 
projektit nga viti shkollor 2014/15, Fëmijët e 
klasave të treta, të katërta dhe të pesta luajnë 
një orë javore me instrument muzikor në një 
grup të vogël. Mësuesit janë të njëjtë me ata 
të SMIM “G. Parini ”. 
 
La progettualità è realizzata in parte 
autonomamente dalle docenti, in parte grazie 
alla collaborazione, sostenuta con il 
contributo volontario delle famiglie, di esperti 
esterni. 
 
 Planifikimi kryhet pjesërisht në mënyrë të 
pavarur nga mësuesit, pjesërisht falë 

La progettualità è realizzata in parte 
autonomamente dalle docenti, in parte grazie 
alla collaborazione, sostenuta con il 
contributo volontario delle famiglie, di esperti 
esterni. 
 
 Planifikimi kryhet pjesërisht në mënyrë të 
pavarur nga mësuesit, pjesërisht falë 
bashkëpunimit, mbështetur me kontributin 
vullnetar të familjeve, të ekspertëve të 
jashtëm. 
 

 
PROGETTO AFFETTIVO-SESSUALE (classi 
quinte) 
PROGETTO MADRELINGUA INGLSE (tutte le 
classi) 
PROGETTO OPERA DOMANI (percorso di 
approccio all’Opera lirica) (tutte le classi) 
PROGETTO IO LEGGO PERCHE’ (tutte le classi) 
PROGETTO CONTIUNUITA’ 
PROGETTO PSICOMOTRICITA’ (tutte le classi) 
PROGETTO “APERTAMENTE” (la conoscenza 
tra bambini di tutte le classi) CLASSI APERTE 
(tutte le classi) 
PROGETTO GEMINI (gemellaggio di culture e 
promuove l’educazione per la pace tra 

La progettualità è realizzata in parte 
autonomamente dalle docenti, in parte grazie 
alla collaborazione, sostenuta con il 
contributo volontario delle famiglie, di esperti 
esterni. 
 
 Planifikimi kryhet pjesërisht në mënyrë të 
pavarur nga mësuesit, pjesërisht falë 
bashkëpunimit, mbështetur me kontributin 
vullnetar të familjeve, të ekspertëve të 
jashtëm. 
 
PROGETTO ARTE (classi seconde) 
PROGETTO MUSICA (classi terze) 
PROGETTO POTENZIAMENTO PSICO 
MOTORIO (tutte le classi) 
PROGETTO GEMINI (gemellaggio di culture e 
promuove l’educazione per la pace tra 
bambini nel mondo) (classi quarte) 
PROGETTO AFFETTIVO-SESSUALE (classi 
quinte) 
PROGETTO SOLIDARIETA’ (classi quarte, 
quinte) 
ESPLORANDO LA SOSTENIBILITA’ (classi 
quinte) 
PROGETTO IO LEGGO PERCHE’ (tutte le classi) 
PROGETTO MADRELINGUA INGLESE (tutte le 
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bashkëpunimit, mbështetur me kontributin 
vullnetar të familjeve, të ekspertëve 
të jashte 

 . 
PROGETTO MOTORIO “GIOCHIAMO PER 
CRESCERE” (classi seconde, terze) 
PROGETTO AFFETTIVO-SESSUALE (classi 
quinte) 
PROGETTO ADOZIONE A DISTANZA (tutte le 
classi) 
PROGETTO PERCORSO PSICOMOTRICITA’ 
(classi prime, seconde) 
PROGETTO XX IN FESTA (tutte le classi) 
PROGETTO EDUCAZIONE E OLTRE (tutte le 
classi) 
PROGETTO LA NOTTE DEI RICERCATORI (tutte 
le classi) 
PROGETTO IO LEGGO PERCHE’ (tutte le classi) 
PROGETTO MADRELINGUA INGLESE (tutte le 
classi) 
 
 PROJEKTI I MOTORIT "LUANI E RRITEM" 
(klasat e dyta dhe të treta) 
PROJEKTI AFEKTIV-SEKSUAL (klasa e pestë) 
PROJEKTI POPR BIRSIMIN E DISTANCS (të 
gjitha klasat) 
PROJEKTI I RRUGS SY PSHIKOMOTRIKS (klasat 
e para dhe të dyta) 
PROJEKTI XX N P PARTI (të gjitha klasat) 
PROJEKTI ARSIMOR DHE PASA (të gjitha 
klasat) 
PROJEKTI I NATIGHS I HULUMTUESVE (të 
gjitha klasat) 
PROJEKT I LEXO PSE (të gjitha klasat) 
PROJEKTI ANGLISHT GJUHA NTHERNS (të 
gjitha klasat) 

bambini nel mondo) (tutte le classi)  
 
PROJEKTI AFEKTIV-SEKSUAL (klasa e pestë) 
PROJEKTI ANGLISHT GJUHA NTHERNS (të 
gjitha klasat) PROJEKTI OPERA NESM (qasja 
ndaj operës) (të gjitha klasat) PROJEKT I LEXO 
PSE (të gjitha klasat) PROJEKTI CONTIUNUITA ' 
PROJEKTI PSIKOMOTRIKITET (të gjitha klasat) 
PROJEKTI "OPENLY" (njohuri midis fëmijëve të 
të gjitha klasave) KLASA TEN HAPUR (të gjitha 
klasat) PROJEKTI GEMINI (binjakëzimi i 
kulturave dhe promovimi i edukimit për paqe 
midis fëmijëve në botë) (të gjitha klasat) 
 

 

classi) 
PROGETTO ALPINI (tutte le classi) 
PROGETTO OPERA DOMANI (percorso di 
approccio all’Opera lirica) (tutte le classi) 
 
PROJEKT ART (klasat e dyta) PROJEKTI 
MUZIKOR (klasa e tretë) PROJEKTI PER 
ZHVILLIMIN E MOTORVE PSYCHO (të gjitha 
klasat) PROJEKTI GEMINI (binjakëzimi i 
kulturave dhe promovimi i edukimit për paqe 
mes fëmijëve në botë) (klasa e katërt) 
PROJEKTI AFEKTIV-SEKSUAL (klasa e pestë) 
PROJEKT SOLIDARITETI (klasat e katërt dhe të 
pestë) EKSPLORIMI I QUSTNDRUESHMRIS 
((klasa e pestë) PROJEKT I LEXO PSE (të gjitha 
klasat) PROJEKTI ANGLISHT GJUHA NTHERNS 
(të gjitha klasat) PROJEKTI ALPINI (të gjitha 
klasat) PROJEKTI OPERA NESM (qasja ndaj 
operës) (të gjitha klasat) 
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Ps: A causa delle norme del Governo Italiano anti contagio Covid-19 per quest'anno scolastico 2020/21 il servizio di pre-scuola e post-scuola sono temporaneamente 

sospesi. Gli orari di ingresso e uscita sono stati suddivisi in fasce orarie in base all'età dei bambini in maniera da evitare assembramenti davanti alla scuola. 

Pertanto ogni plesso ha degli orari specifici non indicati nelle nostre tabelle. 

Ci auguriamo che il prossimo anno scolastico si possa tornare alla normalità. 

 

 Ps: Për shkak të rregulloreve anti-ngjitëse Covid-19 të Qeverisë Italiane për vitin shkollor 2020/21, shërbimi parashkollor dhe pas shkollor janë pezulluar përkohësisht. 

Koha e hyrjes dhe e daljes është ndarë në hapësira kohore bazuar në moshën e fëmijëve në mënyrë që të shmangen turmat para shkollës. 

Prandaj, secili kompleks ka kohë specifike që nuk tregohet në tabelat tona. 

Shpresojmë që vitin e ardhshëm shkollor të mund të kthehemi në normalitet. 

 

 


