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                                                                                                  RRUUVVOO  DDII  PPUUGGLLIIAA    

RRuuvvoo  ddii  PPuugglliiaa,,  1166//66//22001111  

  

AAll  SSiiggnnoorr____________________________________________________________  
  

  

ggeenniittoorree  ddeellll''aalluunnnnoo  __________________________________________________  
  

__________________________________________________________  

PPrroott..  NN..  __________//CC11  
  

  

OOGGGGEETTTTOO::  SSoossppeennssiioonnee  ddeell  ggiiuuddiizziioo  ddeeggllii  aalluunnnnii  iill  ccuuii  lliivveelllloo  ddii  aapppprreennddiimmeennttoo  ppeerr  uunnaa  oo  ppiiùù  

ddiisscciipplliinnee  èè  ggiiuuddiiccaattoo  iinnssuuffffiicciieennttee  ddaall  CCoonnssiigglliioo  ddii  CCllaassssee  nneelllloo  ssccrruuttiinniioo  ddeell  sseeccoonnddoo  qquuaaddrriimmeessttrree..  

  

  CCoommuunniiccoo  aallllaa  SS..  VV..  cchhee,,  nneellllee  vvaalluuttaazziioonnii  eesspprreessssee  ddaaii  ddoocceennttii  ddeellllaa  ccllaassssee  ee  rriippoorrttaattee  aalllloo  

ssccuuttiinniioo  ddeell  sseeccoonnddoo  qquuaaddrriimmeessttrree,,  ssuuoo  ffiigglliioo//aa  nnoonn  hhaa  ccoonnsseegguuiittoo  llaa  ssuuffffiicciieennzzaa  iinn  ttuuttttee  llee  ddiisscciipplliinnee  

ppeerr  ccuuii,,  aaii  sseennssii  ddeellllaa  OO..MM..  nn..  9922  ddeell  55..1111..22000077,,  aarrtt..66,,  ccoommmmaa  44°°  ee  ssuucccceessssiivvee  iinntteeggrraazziioonnii,,  iill  

CCoonnssiigglliioo  ddii  ccllaassssee  hhaa  rriinnvviiaattoo  llaa  ddeeffiinniittiivvaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeellllee  ccoommppeetteennzzee  nneellllee  ddiivveerrssee  ddiisscciipplliinnee,,  

aallllaa  ccoonncclluussiioonnee  ddeellllee  uulltteerriioorrii  pprroovvee  ddii  vveerriiffiiccaa  cchhee  ssaarraannnnoo  eeffffeettttuuaattee  ddooppoo  ll’’eevveennttuuaallee  aattttiivvaazziioonnee  

ddii  ccoorrssii  ddii  iinntteerrvveennttii  ddiiddaattttiiccii  cchhee  llaa  ssccuuoollaa  ssii  iimmppeeggnnaa  aa  rreeaalliizzzzaarree,,  qquuaalloorraa  ccii  ssiiaa  llaa  ddiissppoonniibbiilliittàà  ddii  

ffoonnddii,,  aa  ppaarrttiirree  ddaall  ggiioorrnnoo  2244  ggiiuuggnnoo..  AA  ttaall  pprrooppoossiittoo  vvoogglliioo  rriiccoorrddaarree  cchhee,,  aaii  sseennssii  ddeellllaa  cciittaattaa  OO..  MM..,,  

““oovvee  ii  ggeenniittoorrii,,  oo  cchhii  eesseerrcciittaa  llaa  rreellaattiivvaa  ppootteessttàà,,  nnoonn  rriitteennggaannoo  ddii  aavvvvaalleerrssii  ddeellllee  iinniizziiaattiivvee  ddii  

rreeccuuppeerroo  oorrggaanniizzzzaattee  ddaallllaa  ssccuuoollaa,,  ddeebbbboonnoo  ccoommuunniiccaarrlloo  aallllaa  ssccuuoollaa  sstteessssaa,,  ffeerrmmoo  rreessttaannddoo  

ll’’oobbbblliiggoo  ppeerr  lloo  ssttuuddeennttee  ddii  ssoottttooppoorrssii  aallllee  vveerriiffiicchhee””  ffiinnaallii..  IInn  ooggnnii  ccaassoo  llaa  mmaannccaattaa  pprreesseennzzaa  aaii  ccoorrssii  

eevveennttuuaallmmeennttee  oorrggaanniizzzzaattii  vvaarrrràà  ccoommee  aattttoo  ddii  rriinnuunncciiaa  ddaa  ppaarrttee  ddeeii  ggeenniittoorrii  aallllee  aattttiivviittàà  

pprrooggrraammmmaattee  ddaallllaa  ssccuuoollaa..    

  SSiiaa  aallll’’aallbboo  ddeellllaa  ssccuuoollaa  cchhee  ssuull  ssiittoo  iinntteerrnneett  iissttiittuuzziioonnaallee  ssaarraannnnoo  ccoommuunniiccaattee  llee  ddaattee  ddeeii  

ccoorrssii  ddii  rreeccuuppeerroo  ee  ddeellllee  pprroovvee  ddii  vveerriiffiiccaa  ffiinnaallee,,  ccoollllooccaattee  nneellll’’uullttiimmaa  sseettttiimmaannaa  ddii  aaggoossttoo..  LLee  pprroovvee  

ssii  aarrttiiccoolleerraannnnoo  iinn  mmooddaalliittàà  ssccrriittttaa  eedd  oorraallee  sseeccoonnddoo  iill  ccaalleennddaarriioo  cchhee  ssaarràà  ssttaabbiilliittoo  ee  ppuubbbblliiccaattoo..  

  RRiimmaannee  ffeerrmmoo  ll''oobbbblliiggoo  ppeerr  llaa  ffaammiigglliiaa  ddii  sseegguuiirree  ppiiùù  aatttteennttaammeennttee  lloo  ssttuuddiioo  ddoommeessttiiccoo  ddeeggllii  

aalluunnnnii  aall  ffiinnee  ddii  ccoonnsseennttiirree  lloorroo  iill  rreeccuuppeerroo  ddeeii  ccoonntteennuuttii  nnoonn  bbeenn  aassssiimmiillaattii  ddeellllee  ddiivveerrssee  ddiisscciipplliinnee,,  

ssppeecciiee  nneeii  mmeessii  eessttiivvii..  TTaannttoo  ddiivveennttaa  aannccoorraa  ppiiùù  iimmppoorrttaannttee  pprroopprriioo  ppeerr  iill  rreeggoollaarree  pprroosseegguuiimmeennttoo  

ddeeggllii  ssttuuddii  nneell  pprroossssiimmoo  aannnnoo..  IInnffaattttii  llee  llaaccuunnee  eevviiddeennzziiaattee  ee  iinnddiiccaattee  nneellllee  sscchheeddee  aalllleeggaattee,,  nnoonn  

ssoonnoo  ddaallllaa  ssccuuoollaa  rriitteennuuttee  ggiiàà  ssuuppeerraattee,,  mmaa  ssuuppeerraabbiillii  ccoonn  uunn  iimmppeeggnnoo  mmaaggggiioorree  sseeccoonnddoo  llee  

iinnddiiccaazziioonnii  ffoorrnniittee  ddaaii  ddoocceennttii,,  aattttrraavveerrssoo  iill  qquuaallee  ssii  ppoottrràà  eevviittaarree  ll''aaccccuummuulloo  ddeellllee  nneeggaattiivviittàà  eedd  

ootttteenneerree  rriissuullttaattii  ppoossiittiivvii  nneellll''aapppprreennddiimmeennttoo  ssccoollaassttiiccoo  ppeerr  ll''aannnnoo  pprroossssiimmoo..  

  AAii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  77,,  ccoommmmaa  22°°  ddeellllaa  cciittaattaa  OO..  MM..  nn..  9922  ddeell  55..1111..22000077  vveennggoonnoo  rriippoorrttaattii  iinn  

ttaabbeellllaa  llee  mmaatteerriiee  eedd  iill  vvoottoo  pprrooppoossttoo  ddaall  ddoocceennttee  ddeellllaa  ddiisscciipplliinnaa,,  ppeerr  eevviiddeennzziiaarree  llee  ccaarreennzzee  

ddeellll’’aalluunnnnoo  ee  ffaarr  ccoonnoosscceerree  aanncchhee  qquueellllee  mmaatteerriiee  ppeerr  llee  qquuaallii,,  ppuurr  aavveennddoo  aattttrriibbuuiittoo  uunn  vvoottoo  ppoossiittiivvoo  

aa  ffrroonnttee  ddii  uunnaa  pprrooppoossttaa  ddii  vvoottoo  iinnssuuffffiicciieennttee  oo  mmeeddiiooccrree,,  ssii  èè  rriitteennuuttoo  ddii  ppootteerr  ccoonnttaarree  ssuullllee  

ppoossssiibbiilliittàà  ddii  rreeccuuppeerroo  aauuttoonnoommoo  ddeeggllii  aalluunnnnii,,  ccoonn  ll’’aaiiuuttoo  ddeellllee  ffaammiigglliiee..  AAllttrree  iinnffoorrmmaazziioonnii  ssoonnoo  

ccoonntteennuuttee  nneellllee  sscchheeddee  ccoommppiillaattee  ddaaii  ddoocceennttii  cchhee  eevviiddeennzziiaannoo  llee  llaaccuunnee  rreeggiissttrraattee  ssuuii  ccoonntteennuuttii  

ddiisscciipplliinnaarrii,,  ee  llee  ccaauussee  cchhee,,  aa  ppaarreerree  ddeellllaa  ssccuuoollaa,,  hhaannnnoo  ffaattttoo  rreeggiissttrraarree  rriissuullttaattii  nneeggaattiivvii..    

CCoonn  ll’’ooccccaassiioonnee  ppoorrggoo  ccoorrddiiaallii  ssaalluuttii..  

  

                IILL  DDIIRRIIGGEENNTTEE  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  

                          ((PPrrooff..  BBiiaaggiioo  PPeelllleeggrriinnii))  

  

DDiisscciipplliinnee  eevviiddeennzziiaattee  ddaall  CCoonnssiigglliioo  ddii  CCllaassssee  ee  vvoottaazziioonnii  pprrooppoossttee::  

  

N. Materia Voto proposto  Voto attribuito Rinvio di giudizio 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      
Giudizio sospeso 
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AAll  SSiiggnnoorr____________________________________________________________  

  

ggeenniittoorree  ddeellll''aalluunnnnoo  __________________________________________________  

  

__________________________________________________________  

  

PPrroott..  NN..  __________//CC11  

  

  

OOGGGGEETTTTOO::  RRiissuullttaattoo  ffiinnaallee  ddeeggllii  aalluunnnnii  iill  ccuuii  lliivveelllloo  ddii  aapppprreennddiimmeennttoo  ppeerr  uunnaa  oo  ppiiùù  ddiisscciipplliinnee  èè  

ggiiuuddiiccaattoo  iinnssuuffffiicciieennttee  ddaall  CCoonnssiigglliioo  ddii  CCllaassssee  nneelllloo  ssccrruuttiinniioo  ffiinnaallee..  

  

  CCoommuunniiccoo  aallllaa  SS..  VV..  cchhee,,  nneellllee  vvaalluuttaazziioonnii  eesspprreessssee  ddaaii  ddoocceennttii  ddeellllaa  ccllaassssee  ee  rriippoorrttaattee  aalllloo  

ssccuuttiinniioo  ffiinnaallee,,  ssuuoo  ffiigglliioo//aa  nnoonn  hhaa  ccoonnsseegguuiittoo  llaa  ssuuffffiicciieennzzaa  iinn  ttuuttttee  llee  ddiisscciipplliinnee  aa  ccaauussaa  ddii  ddiivveerrssee  

ccaarreennzzee  nneellllaa  pprreeppaarraazziioonnee..  NNoonnoossttaannttee  llee  llaaccuunnee  eevviiddeennzziiaattee  iill  CCoonnssiigglliioo  ddii  ccllaassssee,,  aaii  sseennssii  ddeellllaa  

OO..MM..  nn..  9922  ddeell  55..1111..22000077,,  aarrtt..  66,,  ccoommmmaa  33°°,,  hhaa  ddeelliibbeerraattoo  ddii  ppootteerrlloo//aa  pprroommuuoovveerree  aallllaa  ccllaassssee  

ssuucccceessssiivvaa,,  ssoolloo  ssuullllaa  bbaassee  ddeellllaa  ppoossssiibbiilliittàà,,  rriitteennuuttaa  ccoonnccrreettaa,,  ddii  rreeccuuppeerraarree  uunn  lliivveelllloo  aacccceettttaabbiillee  

ddii  pprreeppaarraazziioonnee  aattttrraavveerrssoo  uunnoo  ssttuuddiioo  iinnddiivviidduuaallee  ppiiùù  aatttteennttoo  dduurraannttee  iill  ppeerriiooddoo  eessttiivvoo..  PPeerr  ttaallee  

ddeecciissiioonnee  ssii  ccoonnccrreettiizzzzaa  qquuiinnddii  uunn  ppaattttoo  ffoorrmmaattiivvoo  ttrraa  aalluunnnnoo  ee  ssccuuoollaa  cchhee  hhaa  ccoommee  ooggggeettttoo  

ll’’iimmppeeggnnoo  ddeellll’’aalluunnnnoo  aa  rreeccuuppeerraarree  aall  ppiiùù  pprreessttoo  llee  llaaccuunnee  ddii  pprreeppaarraazziioonnee  ee  llee  ccaarreennzzee  nneellllee  

ddiivveerrssee  ddiisscciipplliinnee    aapppprreessssoo  iinnddiiccaattee..  

  MMeennttrree  llaa  ssccuuoollaa  ccoonncceeddee  aannccoorraa  uunn  llaassssoo  ddii  tteemmppoo  ppeerr  iill  rreeccuuppeerroo  ddii  uunnaa  pprreeppaarraazziioonnee  

aallmmeennoo  ssuuffffiicciieennttee,,  LLee  ffaacccciioo  pprreesseennttee  cchhee,,  iinn  ooggnnii  ccaassoo,,  nnoonn  vvaa  ssoottttoovvaalluuttaattoo  ll''oobbbblliiggoo  ppeerr  llaa  

ffaammiigglliiaa  ddii  sseegguuiirree  ppiiùù  aatttteennttaammeennttee  lloo  ssttuuddiioo  ddoommeessttiiccoo  ddeeggllii  aalluunnnnii  aall  ffiinnee  ddii  ccoonnsseennttiirree  lloorroo  iill  

rreeccuuppeerroo  ddeeii  ccoonntteennuuttii  nnoonn  bbeenn  aassssiimmiillaattii  nneellllee  ddiivveerrssee  ddiisscciipplliinnee,,  ggiiàà  nneeii  mmeessii  eessttiivvii..  TTaannttoo  ddiivveennttaa  

aannccoorraa  ppiiùù  iimmppoorrttaannttee  pprroopprriioo  ppeerr  iill  rreeggoollaarree  pprroosseegguuiimmeennttoo  ddeeggllii  ssttuuddii  nneell  pprroossssiimmoo  aannnnoo..  IInnffaattttii  llee  

llaaccuunnee  eevviiddeennzziiaattee  nnoonn  ssoonnoo  ddaallllaa  ssccuuoollaa  rriitteennuuttee  ggiiàà  ssuuppeerraattee,,  mmaa  ssuuppeerraabbiillii  ccoonn  uunn  iimmppeeggnnoo  

mmaaggggiioorree,,  aattttrraavveerrssoo  iill  qquuaallee  ssii  ppoottrràà  eevviittaarree  ll''aaccccuummuulloo  ddeellllee  nneeggaattiivviittàà  eedd  ootttteenneerree  rriissuullttaattii  ppoossiittiivvii  

nneellll''aapppprreennddiimmeennttoo  ssccoollaassttiiccoo  ppeerr  ll''aannnnoo  pprroossssiimmoo..  

  AAllllaa  lluuccee  ddeellllaa  cciittaattaa  OO..  MM..  nn..  9922,,  aarrtt..  77,,  ccoommmmaa  22°°  vveennggoonnoo  rriippoorrttaattii  iinn  ttaabbeellllaa  ii  vvoottii  ddeellllee  

ddiisscciipplliinnee  iinn  ccuuii  ll’’aalluunnnnoo  nnoonn  rraaggggiiuunnggeevvaa  llaa  ssuuffffiicciieennzzaa  ee  ppeerr  llee  qquuaallii  llaa  ssccuuoollaa  hhaa  rriitteennuuttoo  ddii  ppootteerr  

ccoonnffiiddaarree  iinn  uunn  rreeccuuppeerroo  aauuttoonnoommoo  ccoonn  ll’’aaiiuuttoo  ddeellllaa  ffaammiigglliiaa..  AAllttrree  iinnffoorrmmaazziioonnii  ssii  ppoossssoonnoo  

aaccqquuiissiirree  aattttrraavveerrssoo  ii  ggiiuuddiizzii  rriippoorrttaattii  ppeerr  llee  ssiinnggoollee  ddiisscciipplliinnee  ssuuggllii  ssttaattiinnii  ee  nneellllee  sscchheeddee  cchhee  

vveennggoonnoo  ttrraassmmeessssee  uunniittaammeennttee  aallllaa  pprreesseennttee..  AAggggiiuunnggoo  iinnffiinnee  cchhee  llaa  ssccuuoollaa,,  ccoommee  ooggnnii  aannnnoo,,  

iinntteennddee  aattttrraavveerrssoo  tteesstt  ddii  iinnggrreessssoo,,  vveerriiffiiccaarree  llee  ccoommppeetteennzzee  ddeeii  ssiinnggoollii  aalllliieevvii  ggiiàà  aallll’’iinniizziioo  ddeellllee  

lleezziioonnii  ddeell  pprroossssiimmoo  aannnnoo,,  iinn  mmooddoo  ddaa  pprreeddiissppoorrrree  lloo  ssvviilluuppppoo  ddeellllaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee  ddii  ccllaassssee  iinn  

ccooeerreennzzaa  ccoonn  ii  lliivveellllii  ddii  ppaarrtteennzzaa..    

CCoonn  ll’’ooccccaassiioonnee  ppoorrggoo  ccoorrddiiaallii  ssaalluuttii..  

  

                IILL  DDIIRRIIGGEENNTTEE  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  

                          ((PPrrooff..  BBiiaaggiioo  PPeelllleeggrriinnii))  

  

  

DDiisscciipplliinnee  eevviiddeennzziiaattee  ddaall  CCoonnssiigglliioo  ddii  CCllaassssee  ee  vvoottaazziioonnii  pprrooppoossttee::  

  

N. Materia Voto proposto in consiglio Voto attribuito 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     
 
File promosso 
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PPrroott..    nn..  ____________//CC11            

                                                                                                                            

  

OOGGGGEETTTTOO::  CCoommuunniiccaazziioonnee  rreellaattiivvaa  aall  rriissuullttaattoo  ddeelllloo  ssccrruuttiinniioo  ffiinnaallee..  

  

CCoommuunniiccoo  aallllaa  SS..  VV..  cchhee,,  aa  nnoorrmmaa  ddeellll’’aarrtt..  66,,  ccoommmmaa  55°°  ddeellllaa  OO..  MM..  9922  ddeell  55..1111..22000077  ee  

ssuucccceessssiivvee  iinntteeggrraazziioonnii,,    ssuullllaa  bbaassee  ddeellllee  vvaalluuttaazziioonnii  eesspprreessssee  ddaaii  ddoocceennttii  ddeellllee  ddiivveerrssee  mmaatteerriiee  aalllloo  

ssccrruuttiinniioo  ffiinnaallee,,  ccoonnffeerrmmaattee  ddaaii  ggiiuuddiizzii  ssuull  lliivveelllloo  ddeeggllii  aapppprreennddiimmeennttii  ee  ssuullllee  ccaauussee  ddii  eessiittii  nneeggaattiivvii,,  

ssuuoo//aa  ffiigglliioo//aa  èè  ssttaattoo//aa  ddiicchhiiaarraattoo//aa  ““nnoonn  aammmmeessssoo//aa  aallllaa  ccllaassssee  ssuucccceessssiivvaa””  iinn  aapppplliiccaazziioonnee  ddeeii  

ccrriitteerrii  ppeerr  llaa  vvaalluuttaazziioonnee  ffiinnaallee  ddeeggllii  aalluunnnnii  aapppprroovvaattii  ddaall  CCoolllleeggiioo  ddeeii  DDoocceennttii  nneellllaa  sseedduuttaa  ddeell  2200..55..22000044,,  

rriippoorrttaattaa  nneellllaa  CCaarrttaa  ddeelllloo  SSttuuddeennttee  aa  ppaagg..  115533--115544  ee  ccoonnffeerrmmaattaa  ccoonn  ddeelliibbeerraa  ddeell  CCDD  ppeerr  ll’’aannnnoo  iinn  ccoorrssoo..  

TTaallii  ccrriitteerrii,,  aall  ppuunnttoo  nn..  77,,  pprreevveeddoonnoo  cchhee::  ““llaaccuunnee  mmoollttoo  ggrraavvii  iinn  ppiiùù  ddiisscciipplliinnee,,  rriitteennuuttee  iinn  ooggnnii  ccaassoo  nnoonn  

rreeccuuppeerraabbiillii  ee  ttaallii  ddaa  ccoommpprroommeetttteerree  iill  nnoorrmmaallee  pprrooffiittttoo  ppeerr  iill  pprroosseegguuiimmeennttoo  ddeeggllii  ssttuuddii  ssuucccceessssiivvii,,  iivvii  

ccoommpprreessii  ii  ddeebbiittii  ffoorrmmaattiivvii  pprreecceeddeennttii  nnoonn  ssaallddaattii,,  oo  nnuummeerroossii  ddeebbiittii  ffoorrmmaattiivvii””  ccoonnddiizziioonnaannoo  llaa  ddeelliibbeerraa  ddii  nnoonn  

aammmmiissssiioonnee  aallllaa  ccllaassssee  ssuucccceessssiivvaa..  IIll  ccoonnssiigglliioo  ddii  ccllaassssee,,  nneellll’’eesspprriimmeerree  llaa  ssuuaa  vvaalluuttaazziioonnee,,  hhaa  tteennuuttoo  ccoonnttoo  

ddii  ttuuttttii  ggllii  eelleemmeennttii  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ccoonn  rriiffeerriimmeennttoo  aaii  rriissuullttaattii  ccoonnsseegguuiittii  aallllaa  lluuccee  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii  pprreeffiissssaattii  ee  

ccoonnssiiddeerraannddoo  ggllii  iinntteerrvveennttii  eedduuccaattiivvii  eeffffeettttuuaattii  ddaallllaa  ssccuuoollaa  nneell  ccoorrssoo  ddeellll’’aannnnoo,,  ddeellll’’iimmppeeggnnoo  ddiimmoossttrraattoo  ddaaggllii  

aalluunnnnii  nneelllloo  ssttuuddiioo  ee  nneell  rreeccuuppeerroo  ddeellllee  llaaccuunnee  ee  ddeellllaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aall  llaavvoorroo  ssccoollaassttiiccoo,,  iivvii  ccoommpprreessoo  

aanncchhee  iill  nnuummeerroo  ddii  aasssseennzzee  ee  llaa  ddiissppoonniibbiilliittàà  aa  llaasscciiaarrssii  vvaalluuttaarree  ddaaii  ddoocceennttii  ((nnuummeerroo  ddii  ggiiuussttiiffiicchhee))..  

NNeell  rraasssseeggnnaarree  qquuaannttoo  ssoopprraa  ccoommuunniiccoo  ll’’eelleennccoo  ddeellllee  ddiisscciipplliinnee  nneellllee  qquuaallii  ssuuoo//aa  ffiigglliioo//aa  nnoonn  hhaa  

rriippoorrttaattoo  llaa  ssuuffffiicciieennzzaa,,  ccoonn  ll’’iinnddiiccaazziioonnee  ddeell  vvoottoo  pprrooppoossttoo  aalllloo  ssccrruuttiinniioo  ddaa  ppaarrttee  ddeeii  ddoocceennttii..  

  MMeennttrree  eesspprriimmoo  ccoonn  rraammmmaarriiccoo  uunn  ggiiuuddiizziioo  nnoonn  ppoossiittiivvoo  ssuuii  rriissuullttaattii  ccoonnsseegguuiittii  ddaallll’’aalluunnnnoo//aa  

nneell  ccoorrssoo  ddeellll’’aannnnoo,,  aauussppiiccoo  cchhee  uunnaa  aatttteennttaa  aattttiivviittàà  ddii  rreeccuuppeerroo  ppoossssaa  ccoonnsseennttiirree  nneellll’’iimmmmeeddiiaattoo  

ffuuttuurroo  mmiigglliioorrii  eessiittii  ssccoollaassttiiccii..  

  DDiisscciipplliinnee  eevviiddeennzziiaattee  ddaall  CCoonnssiigglliioo  ddii  CCllaassssee  ccoonn  vvaalluuttaazziioonnii  nneeggaattiivvee  pprrooppoossttee::  

  

N. Materia Voto proposto allo scrutinio sulla 
base delle verifiche e dei giudizi 
espressi 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

  

RRuuvvoo  ddii  PPuugglliiaa,,  1166..66..22001111  

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            (Prof. Biagio Pellegrini) 
 


