
  

CARTA DEI SERVIZI 

ASILI NIDO COMUNALI 

“Lo Scarabocchio”-“Zerotre”- 

“Lo Scoiattolo” 

 
GGllii  aassiillii  nniiddoo  ccoommuunnaallii  iinn  ffuunnzziioonnee  ssoonnoo  33  ee  pprreecciissaammeennttee::  

AAssiilloo  NNiiddoo  ""LLOO  SSCCAARRAABBOOCCCCHHIIOO""    vviiaa  BBuuoonnaarrrroottii  tteell..  00773366//225599774455  

AAssiilloo  NNiiddoo  ""LLOO  SSCCOOIIAATTTTOOLLOO""    vviiaa  ddeellllee  VVeerrbbeennee  nn..33  tteell..  00773366//4411775544  

AAssiilloo  NNiiddoo  ""ZZEERROO  TTRREE""    vviiaa  EEnnnnaa  tteell..  00773366//4411996600  

  

  

  

LLaa  ““CCaarrttaa  ddeeii  SSeerrvviizzii””  ddeeggllii  AAssiillii  NNiiddoo  ccoommuunnaallii  LLoo  SSccaarraabboocccchhiioo,,  ZZeerroottrree  ee  LLoo  

SSccooiiaattttoolloo  èè  uunn  ddooccuummeennttoo  cchhee  ccoossttiittuuiissccee  uunn  iimmppeeggnnoo  aa  ggaarraannttiirree  ii  lliivveellllii  ddii  qquuaalliittàà  

nneellllaa  rreellaazziioonnee  uummaannaa  ee  nneellll''eerrooggaazziioonnee  ddeeii  sseerrvviizzii  cchhee  ssoonnoo  ddeettttaagglliiaattaammeennttee  ddeessccrriittttii  

nneellllaa  CCaarrttaa..  

  

LL’’aassiilloo  nniiddoo  èè  uunn  sseerrvviizziioo  rriivvoollttoo  aallllaa  pprriimmaa  iinnffaannzziiaa  cchhee  hhaa  ll’’oobbiieettttiivvoo  ddii  ooffffrriirree  aallllee  

ffaammiigglliiee  uunn  lluuooggoo  ddii  ffoorrmmaazziioonnee,,  ddii  ccuurraa  ee  ddii  ssoocciiaalliizzzzaazziioonnee,,  nneellllaa  pprroossppeettttiivvaa  ddii  

ccoonnsseennttiirree  aall  bbaammbbiinnoo  iill  rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddeell  bbeenneesssseerree  ppssiiccooffiissiiccoo  ee  ddeellll’’aarrmmoonniiccoo  

ssvviilluuppppoo  ddeellllee  ppootteennzziiaalliittàà  ccooggnniittiivvee,,  aaffffeettttiivvee,,  mmoottoorriiee  ee  rreellaazziioonnaallii,,  mmeeddiiaannttee  

iinntteerrvveennttii  cchhee  ffaavvoorriissccaannoo  ll’’aauuttoonnoommiiaa  ddeell  bbaammbbiinnoo,,  aassssiiccuurraannddoo  uunn’’aatttteennttaa  vviiggiillaannzzaa,,  

llee  nneecceessssaarriiee  ccuurree  iiggiieenniicchhee,,  llaa  pprreeddiissppoossiizziioonnee  ddeellll’’aammbbiieennttee  ee  llaa  sscceellttaa  ddeellllee  

pprrooppoossttee  eedduuccaattiivvee  aaddeegguuaattee  aallllee  vvaarriiee  ffaassii  ddii  ssvviilluuppppoo  ee  iinn  rraappppoorrttoo  aallllee  ddiivveerrssee  ffaassccee  

ddii  eettàà  ddeeii  bbaammbbiinnii..  

  

  

  



DDEENNOOMMIINNAAZZIIOONNEE  ––  MMIISSSSIIOONN  ––  VVIISSIIOONN  

  

IIll  SSeerrvviizziioo  AAssiilloo  NNiiddoo  èè  uunn  sseerrvviizziioo  eedduuccaattiivvoo  ppeerr  ii  bbaammbbiinnii  ee  llee  bbaammbbiinnee  ddaa  00  mmeessii  aa  

33  aannnnii  ddoovvee  ll’’eedduuccaazziioonnee  èè  iinntteessaa  ccoommee  iinnttrroodduuzziioonnee  ddeell  bbaammbbiinnoo  aadd  uunn  rraappppoorrttoo  

aappppaassssiioonnaattoo  ccoonn  llaa  rreeaallttàà  ppeerr  iimmppaarraarree  aa  rriiccoonnoosscceerrnnee  iill  ssiiggnniiffiiccaattoo..  EE''  uunn  lluuooggoo  ddii  

vviittaa  qquuoottiiddiiaannaa,,  ddii  ggiiooccoo  ee  aapppprreennddiimmeennttoo  aattttiivvoo,,  ddii  eessppeerriieennzzee  ee  rreellaazziioonnii  rriicccchhee  ee  

ssiiggnniiffiiccaattiivvee..  

FFoorrnniissccee  uunnaa  rriissppoossttaa  aaii  bbiissooggnnii  ddeellllaa  ffaammiigglliiaa  cchhee  vviieennee  aaffffiiaannccaattaa  ee  ssoosstteennuuttaa  

nneellll''eedduuccaazziioonnee  ddeeii  ffiiggllii  eedd  èè  sseemmpprree  vvaalloorriizzzzaattaa  ccoommee  ffoonnttee  ddii  iiddeennttiittàà  aanncchhee  ppeerr  

rriicceerrccaarree  iill  ppeerrccoorrssoo  eedduuccaattiivvoo  ee  iill  ccaammmmiinnoo  ddii  ccrreesscciittaa  ppiiùù  aaddeegguuaattii  ppeerr  ooggnnii  

bbaammbbiinnoo..  

LLee  eedduuccaattrriiccii  ccoollllaabboorraannoo  ccoonn  llaa  ffaammiigglliiaa  nneellll’’aaccccoommppaaggnnaarree  iill  bbaammbbiinnoo  nneell  ccaammmmiinnoo  

ddii  ccrreesscciittaa,,  ppeerr  qquueessttoo  ll’’AAssiilloo  NNiiddoo,,  rreeccttiiuuss  NNiiddoo  dd’’IInnffaannzziiaa,,  ppuuòò  rriitteenneerrssii  uunn’’eeffffiiccaaccee  

ssttrruummeennttoo  ppeeddaaggooggiiccoo  aall  sseerrvviizziioo  ddeellllaa  ffaammiigglliiaa  sstteessssaa  cchhee  sscceegglliiee,,  ppeerr  ii  pprroopprrii  ffiiggllii,,  

uunnaa  pprrooppoossttaa  ffoorrmmaattiivvaa  ee  ddiiddaattttiiccaa  aa  ccuuii  aaddeerriissccee  ee  ccoonn  ccuuii  ssii  iimmpplliiccaa..  

IIll  NNiiddoo  dd’’iinnffaannzziiaa  ooffffrree  aaii  bbaammbbiinnii  uunn  lluuooggoo  ddii  ssoocciiaalliizzzzaazziioonnee  ee  ddii  ssttiimmoolloo  aallllee  lloorroo  

ppootteennzziiaalliittàà  aaffffeettttiivvee,,  ssoocciiaallii  ee  ccooggnniittiivvee  ccoonnttaannddoo  ssuu  iinntteerrvveennttii  eedduuccaattiivvii  cchhee  

ssoosstteennggoonnoo  ll''eesspprreessssiioonnee  ddeellllaa  lloorroo  iinniizziiaattiivvaa  ee  ccrreeaattiivviittàà  eedd  aaiiuuttaannoo  aanncchhee  aadd  

aacccceettttaarree  ii  ppiiccccoollii  iinnssuucccceessssii  qquuoottiiddiiaannii..  

  

  

PPRRIINNCCIIPPII  

  

LLAA  CCEENNTTRRAALLIITTAA’’  DDEELLLLAA  PPEERRSSOONNAA  

OOggnnii  bbaammbbiinnoo  èè  uunniiccoo  ee  iirrrriippeettiibbiillee  ccoonn  iill  ssuuoo  tteemmppeerraammeennttoo,,  llee  ssuuee  iinncclliinnaazziioonnii  ee  llee  

ssuuee  eessiiggeennzzee..  IIll  NNiiddoo  dd’’IInnffaannzziiaa  èè  uunn  lluuooggoo  ccaappaaccee  ddii  aaccccoogglliieerree  iill  bbaammbbiinnoo  nneellllaa  ssuuaa  

ttoottaalliittàà  ppeerr  vvaalloorriizzzzaarrnnee  ee  rreeaalliizzzzaarree  llee  nnaattuurraallii  ppootteennzziiaalliittàà  ee  ssttiimmoollaarree  ll’’iinntteerreessssee  ppeerr  

llaa  rreeaallttàà  nneeii  ssuuooii  mmoolltteepplliiccii  aassppeettttii..  

  

LL''UUGGUUAAGGLLIIAANNZZAA  

LL''uugguuaagglliiaannzzaa  ssii  ffoonnddaa  ssuull  rriiccoonnoosscciimmeennttoo  ddeellllee  ddiivveerrssiittàà..  EEsssseerree  ddiivveerrssii  èè  uunnaa  

rriicccchheezzzzaa  ppeerr  ttuuttttii  ee  qquuiinnddii  èè  nneellllaa  ddiivveerrssiittàà  cchhee  aall  NNiiddoo  dd’’IInnffaannzziiaa,,  ddeevvoonnoo  eesssseerree  

ggaarraannttiittii  ggllii  sstteessssii  ddiirriittttii..  

  

IILL  DDIIRRIITTTTOO  DDII  AACCCCEESSSSOO  

IIll  NNiiddoo  dd’’IInnffaannzziiaa  èè  aappeerrttoo  aa  ttuuttttii  ii  rreessiiddeennttii  nneell  CCoommuunnee  ddii  AAssccoollii  PPiicceennoo,,  sseebbbbeennee  

ssiiaa  iinn  iittiinneerree  iill  pprroocceeddiimmeennttoo  ppeerr  aappppoorrttaarree  aallccuunnee  mmooddiiffiicchhee  aall  vviiggeennttee  RReeggoollaammeennttoo  

ttrraa  ccuuii  ll’’aabboolliizziioonnee  ddeell  rreeqquuiissiittoo  ddeellllaa  rreessiiddeennzzaa,,  cchhee  ddeeggrraaddeerràà  aa  ccrriitteerriioo  pprreeffeerreennzziiaallee  

aaii  ffiinnii  ddeellllaa  ggrraadduuaattoorriiaa  ddii  aammmmiissssiioonnee,,  sseennzzaa  ddiissccrriimmiinnaazziioonnii  ddii  rraazzzzaa,,  rreelliiggiioonnee,,  

sseessssoo,,  lliinngguuaa,,  ccoonnddiizziioonnii  ppssiiccooffiissiicchhee  ee  ssoocciioo  eeccoonnoommiicchhee,,  ffaavvoorreennddoo  ll''iinnsseerriimmeennttoo  

ddeeii  bbaammbbiinnii  ccoonn  ssvvaannttaaggggiioo  ppssiiccoo--ffiissiiccoo  ee  ssoocciiaallee  sseeggnnaallaattii  ddaaii  sseerrvviizzii  tteerrrriittoorriiaallmmeennttee  

ccoommppeetteennttii..  



    

LLAA  RRIISSPPOOSSTTAA  AAII  BBIISSOOGGNNII  EE  AAII  DDEESSIIDDEERRII  

IIll  bbaammbbiinnoo,,  ccoommee  ooggnnii  ppeerrssoonnaa,,  hhaa  iill  ddiirriittttoo  ddii  eesssseerree  aassccoollttaattoo  nneeii  ssuuooii  bbiissooggnnii  ee  nneeii  

ssuuooii  ddeessiiddeerrii..  NNeell  NNiiddoo  dd’’IInnffaannzziiaa  ssii  ggaarraannttiissccee  ll''aassccoollttoo  ee  ll''oosssseerrvvaazziioonnee  ddii  cciiaassccuunn  

bbaammbbiinnoo  ppeerr  ffaavvoorriirree  iill  ssuuoo  bbeenneesssseerree..  

  

IILL  DDIIRRIITTTTOO  AALL  BBEENNEESSSSEERREE  EE  AALLLLAA  SSAALLUUTTEE  

LLaa  ssaalluuttee  ddeell  ssiinnggoolloo  bbaammbbiinnoo  ee  ddeellllaa  ccoommuunniittàà  ddeeii  bbaammbbiinnii  aaccccoollttii  nneell  sseerrvviizziioo  vviieennee  

ttuutteellaattaa  aaccccoogglliieennddoo  eedd  iinntteeggrraannddoo  llee  iinnddiiccaazziioonnii  rriicceevvuuttee  ddaallllee  ffaammiigglliiee,,  

ddaallll''AA..SS..UU..RR..  AA..VV..  55  ddii  AAssccoollii  PPiicceennoo  ee  ddaaii  ppeeddiiaattrrii  ddii  bbaassee..  

II    NNiiddii  dd’’IInnffaannzziiaa  ccoommuunnaallii  ssii  aavvvvaallggoonnoo  ddii  uunn  ppeeddiiaattrraa  iinnccaarriiccaattoo  ddaallllaa  ddaallll''AA..SS..UU..RR..  

AA..VV..  55  ddii  AAssccoollii  PPiicceennoo..  

  

LLAA  GGAARRAANNZZIIAA  DDII  CCOONNTTIINNUUIITTAA''  

MMoollttoo  iimmppoorrttaannttee  ppeerr  iill  bbaammbbiinnoo  èè  ll''iinnsseerriimmeennttoo  iinn  uunn  ccoonntteessttoo  ssoocciiaallee  ccoonn  rreellaazziioonnii  

aaffffeettttiivvee  ssttaabbiillii;;  cciiòò  vviieennee  ggaarraannttiittoo  ddaallllaa  ssttaabbiilliittàà  ddeell  ggrruuppppoo  ddeeii  ppaarrii  ee  ssoopprraattttuuttttoo  

ddaallllaa  pprreesseennzzaa  ccoonnttiinnuuaa,,  nneell  tteemmppoo,,  ddeellllee  mmeeddeessiimmee  ffiigguurree  eedduuccaattiivvee..  

  

LLAA  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE,,  LL''  IINNFFOORRMMAAZZIIOONNEE,,  LLAA  TTRRAASSPPAARREENNZZAA  

PPeerr  uunnaa  ggeessttiioonnee  ppaarrtteecciippaattaa  vviieennee  ffaavvoorriittaa  llaa  ccoollllaabboorraazziioonnee  ddeellllaa  ffaammiigglliiaa  iinn  ooggnnii  

ooccccaassiioonnee  ddii  ccoonnoosscceennzzaa,,  ddii  pprrooggrraammmmaazziioonnee  ee  vveerriiffiiccaa  ddeell  sseerrvviizziioo..  

GGllii  iinnccoonnttrrii  ee  ii  ccoollllooqquuii  ccoonn  llee  ffaammiigglliiee  ssoonnoo  ccoonnttiinnuuii,,  ssoopprraattttuuttttoo  nneellllaa  ffaassee  ddii  

iinnsseerriimmeennttoo,,  ppeerr  ddaarree  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  ccoonnoosscceerree  ee  ccoonnddiivviiddeerree  iill  PPrrooggeettttoo  EEdduuccaattiivvoo,,  

ddiissccuutteerree  eedd  aaccqquuiissiirree  ffiidduucciiaa  nneell  sseerrvviizziioo..  

NNeeii  ttrree  NNiiddii  dd’’IInnffaannzziiaa  ccoommuunnaallii  èè  pprreesseennttee  uunn  rreeggiissttrroo,,  ssiisstteemmaattiiccaammeennttee  aaggggiioorrnnaattoo,,  

iinn  ccuuii  vveennggoonnoo  iinnddiiccaattii  ii  nnoommiinnaattiivvii  ddeeii  bbaammbbiinnii  pprreesseennttii  oo  aasssseennttii..  

  

IILL  DDIIRRIITTTTOO  AALLLLAA  PPRRIIVVAACCYY  

II  ddaattii  ppeerrssoonnaallii  ee  llee  iimmmmaaggiinnii  ddeeii  bbaammbbiinnii  ssoonnoo  ttuutteellaattii  ddaallllaa  lleeggggee  ssuullllaa  pprriivvaaccyy..  FFoottoo  

ee  ffiillmmaattii  ssuu  cciiòò  cchhee  ii  bbaammbbiinnii  ffaannnnoo  ppoottrraannnnoo  eesssseerree  uuttiilliizzzzaattii,,  pprreevviiaa  aauuttoorriizzzzaazziioonnee  

ddeeii  ggeenniittoorrii,,  eesscclluussiivvaammeennttee  nneellll''aammbbiittoo  ddii  iinniizziiaattiivvee  eedduuccaattiivvee  ee  ccuullttuurraallii..  TTuuttttii  ggllii  

ooppeerraattoorrii  ddeell  sseerrvviizziioo  ssoonnoo  tteennuuttii  aall  sseeggrreettoo  dd''uuffffiicciioo..  

  

    

IIII..  PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO  

IIll  NNiiddoo  dd’’IInnffaannzziiaa  LLoo  SSccaarraabboocccchhiioo  èè  uubbiiccaattoo  iinn  vviiaa  BBuuoonnaarrrroottii,,  nneell  cceennttrroo  ssttoorriiccoo  

ddeellllaa  cciittttàà,,  eedd  èè  ll’’uunniiccoo  NNiiddoo  aa  ggeessttiioonnee  ddiirreettttaa  iinn  ccuuii  ooppeerraa    ppeerrssoonnaallee  eedduuccaattiivvoo  ee  

aauussiilliiaarriioo  ccoommuunnaallee..  

II  NNiiddii  dd’’IInnffaannzziiaa  ZZeerroottrree  ee  LLoo  SSccooiiaattttoolloo  ssoonnoo  uubbiiccaattii,,  rriissppeettttiivvaammeennttee  iinn  vviiaa  EEnnnnaa--  

qquuaarrttiieerree  TTooffaarree  ee  iinn  vviiaa  ddeellllee  VVeerrbbeennee--qquuaarrttiieerree  MMoonnttiicceellllii;;  ppeerr  eennttrraammbbii  llaa  ggeessttiioonnee  

ddeell  sseerrvviizziioo  eedduuccaattiivvoo  èè  eesstteerrnnaalliizzzzaattaa,,  iinn  qquuaannttoo  llaa    ccooooppeerraattiivvaa  VViirrttuuss  CCoooopp  ddii  



AAssccoollii  PPiicceennoo    ssii  èè  aaggggiiuuddiiccaattaa  llaa  ggaarraa  ddii  aappppaallttoo  ppeerr  ll’’aaffffiiddaammeennttoo  bbiieennnnaallee  ddeell  

sseerrvviizziioo  eedduuccaattiivvoo  ccoonn  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddiirriiggeennzziiaallee  nn..  11223333  ddeell  0066//0099//22001166..  LL’’aappppaallttoo  

aavvrràà  ssccaaddeennzzaa  nneell  mmeessee  ddii  lluugglliioo  22001188..  IIll  ppeerrssoonnaallee  aauussiilliiaarriioo  iinn  eennttrraammbbee  llee  ssttrruuttttuurree,,  

iinnvveeccee,,  èè  ccoommuunnaallee..  

  

DDEESSTTIINNAATTAARRII  DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO  

PPoossssoonnoo  eesssseerree  iissccrriittttii  aallll’’AAssiilloo  NNiiddoo  ii  bbaammbbiinnii  cchhee  ssiiaannoo  ggiiàà  nnaattii  ee  cchhee  nnoonn  aabbbbiiaannoo  

ssuuppeerraattoo  iill  ttrreenntteessiimmoo  mmeessee  aall  mmoommeennttoo  ddeellll’’iissccrriizziioonnee..  

  

LLEE  MMOODDAALLIITTÀÀ  DDII  IISSCCRRIIZZIIOONNEE  

LLee  iissccrriizziioonnii  ssoonnoo  aappeerrttee  ooggnnii  aannnnoo  ddaall  22  aall  3311  mmaaggggiioo..  LLaa  ggrraadduuaattoorriiaa  ddii  aammmmiissssiioonnee  

ddeellllee  ddoommaannddee  ddii  iissccrriizziioonnee  vviieennee  aapppprroovvaattaa  ccoonn  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddiirriiggeennzziiaallee  eennttrroo  iill  

1155  lluugglliioo..  II  tteerrmmiinnii  ppeerr  llaa  pprreesseennttaazziioonnee  ddii  nnuuoovvee  ddoommaannddee  ddii  iissccrriizziioonnee  ssii  rriiaapprroonnoo  

ddaall  11°°  sseetttteemmbbrree  aall  3300  aapprriillee  ddeellll''aannnnoo  ssuucccceessssiivvoo..    

LLaa  ddoommaannddaa  ddeevvee  eesssseerree  pprreesseennttaattaa  ccoommppiillaannddoo  ll''aappppoossiittoo  mmoodduulloo  ddii  aammmmiissssiioonnee..  AAll  

mmoodduulloo  ddeevvee  eesssseerree  aalllleeggaattoo  iill  ddooccuummeennttoo  rreellaattiivvoo  aallll''iinnffoorrmmaattiiccaa  ssuull  ttrraattttaammeennttoo  ddeeii  

ddaattii  ppeerrssoonnaallii  ddeebbiittaammeennttee  ccoommppiillaattoo  ssccaarriiccaabbiillee  iinn  qquueessttaa  sseezziioonnee  oo  rreeccaannddoossii  pprreessssoo  

iill  SSeerrvviizzii  AAssiillii  NNiiddoo  ddaallllee  oorree  99,,0000  aallllee  oorree  1111,,0000..  LLaa  ddoommaannddaa  ddoovvrràà  eesssseerree  ccoorrrreeddaattaa  

aanncchhee  ddii  IISSEEEE  ppeerr  ppootteerr  ddeetteerrmmiinnaarree  iill  ppaaggaammeennttoo  ddeellllaa  rreettttaa  mmeennssiillee..  

  

TTEEMMPPII  DDII  RRIISSPPOOSSTTAA  DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO  

PPeerr  llee  ddoommaannddee  iinnoollttrraattee  eennttrroo  iill  3311  mmaaggggiioo  llaa  ggrraadduuaattoorriiaa  ddii  aammmmiissssiioonnee  vviieennee  

aapppprroovvaattaa  ccoonn  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddiirriiggeennzziiaallee  eennttrroo  iill  1155  lluugglliioo..  LLee  aammmmiissssiioonnii,,  

rreeggoollaarrmmeennttee  aacccceettttaattee,,  vveennggoonnoo  eeffffeettttuuaattee  aa  ppaarrttiirree  ddaall  mmeessee  ddii  sseetttteemmbbrree  iinn  

ccoorrrriissppoonnddeennzzaa  ddeellllaa  ddaattaa  ssttaabbiilliittaa  ppeerr  ll''aappeerrttuurraa  ddeeii  nniiddii..  NNeell  ccaassoo  iinn  ccuuii,,  ccoonncclluussaa  

ll''aammmmiissssiioonnee  ddeeii  bbaammbbiinnii  iinnsseerriittii  nneellllee  ggrraadduuaattoorriiee,,  ssii  rreennddeesssseerroo  ddiissppoonniibbiillii  uulltteerriioorrii  

ppoossttii  ssii  pprroocceeddeerràà  aallll''iinnsseerriimmeennttoo  ddeeii  bbaammbbiinnii  cchhee  hhaannnnoo  ffaattttoo  ddoommaannddaa  nneell  ccoorrssoo  

ddeellll''aannnnoo  sseegguueennddoo  ll''oorrddiinnee  ccrroonnoollooggiiccoo  ddii  pprreesseennttaazziioonnee  ddeellllee  ddoommaannddee..  

  

II  CCRRIITTEERRII  PPEERR  LLAA  FFOORRMMUULLAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  GGRRAADDUUAATTOORRIIAA  

LLee  ggrraadduuaattoorriiee  vveerrrraannnnoo  ffoorrmmaattee  ssuullllaa  bbaassee  ddii  ppuunntteeggggii  aattttrriibbuuiittii  sseegguueennddoo  llee  rreeggoollee  

aapppprreessssoo  iinnddiiccaattee..  

CCoonnddiizziioonnii  ggeenniittoorrii  

ggeenniittoorrii  eennttrraammbbii  ooccccuuppaattii  tt..pp..//ggeenniittoorree  mmoonnooppaarreennttaallee  ooccccuuppaattoo  tt..pp..    ppuunnttii      1133  

ggeenniittoorrii  ddii  ccuuii  uunnoo  llaavvoorraattoorree  aa  tt..pp..  ee  uunnoo  pp..tt..  oo  pprreeccaarriioo        ppuunnttii          99  

ggeenniittoorrii  eennttrraammbbii  llaavvoorraattoorrii  pprreeccaarrii  oo  tteemmppoo  ppaarrzziiaallee        ppuunnttii          77  

ggeenniittoorrii  ddii  ccuuii  uunnoo  llaavvoorraattoorree  ((tt..pp..,,  pp..tt..  oo  pprreeccaarriioo))  ee  ll’’aallttrroo  nnoonn  ooccccuuppaattoo  ppuunnttii          44  

ggeenniittoorrii  eennttrraammbbii  nnoonn  ooccccuuppaattii                ppuunnttii          22  

CCoonnddiizziioonnii  ffaammiilliiaarrii  ppaarrttiiccoollaarrii  

ggeenniittoorrii  ccoonn  ffaammiigglliiaarree  ccoonnvviivveennttee  rriiccoonnoosscciiuuttoo  iinnvvaalliiddoo  aall  110000%%    ppuunnttii          33  

PPrriioorriittàà  



IInn  ccaassoo  ddii  ppaarriittàà  ddii  ppuunntteeggggiioo  vvaallee  llaa  sseegguueennttee  ccoonnddiizziioonnee  ddii  pprriioorriittàà::  

  ●●  mmiinnoorr  rreeddddiittoo  ffaammiilliiaarree  

  ●●  oorrddiinnee  ccrroonnoollooggiiccoo  ddii  pprreesseennttaazziioonnee  ddeellllaa  ddoommaannddaa  

PPeerrmmaanneennddoo  llaa  ppaarriittàà  ssii  pprroocceeddee  mmeeddiiaannttee  ssoorrtteeggggiioo  aa  ccuuii  ssaarraannnnoo  iinnvviittaattee  llee  ffaammiigglliiee  

iinntteerreessssaattee..  

  

LLEE  TTAARRIIFFFFEE  EEDD  IILL  CCOOSSTTOO  DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO  

IIll  ccoonnttrriibbuuttoo  ppeerr  llaa  ffrreeqquueennzzaa  ddeeggllii  AAssiillii  NNiiddoo  vviieennee  ssttaabbiilliittoo  aannnnuuaallmmeennttee  

ddaallll''AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  CCoommuunnaallee  tteenneennddoo  ccoonnttoo  ddeell  ccoossttoo  rreeaallee  ee  ddeellllee  ddiissppoossiizziioonnii  

lleeggiissllaattiivvee  rreeggoollaannttii  ii  ccoossttii  eedd  ii  rriiccaavvii  ddeeii  sseerrvviizzii  aa  ddoommaannddaa  iinnddiivviidduuaallee..  

PPeerr  ll’’aannnnoo  eedduuccaattiivvoo  22001177//22001188  llee  rreettttee  aapppprreessssoo  eelleennccaattee  ssoonnoo  ssttaattee  aapppprroovvaattee  ccoonn  

ddeelliibbeerraa  ddii  GG..CC..  nn..  4499  ddeell  3311//0033//22001177::  
  

  

FFaasscciiaa  ddii  rreeddddiittoo  II..SS..EE..EE..  

  

UUsscciittaa  oorree  1144,,0000  

  

UUsscciittaa  oorree  1155,,3300  

  

UUsscciittaa  oorree  1166,,3300  

  

RReeddddiittii  ttrraa  €€  00,,0000  ee  €€  44..550000,,0000  

  

€€      6622,,7700  

  

€€      7777,,8800  

  

€€      9944,,0000  

  

RReeddddiittii  ttrraa  €€  44..550011,,0000  ee  €€  77..223300,,4400  

  

€€  113388,,4400  

  

€€  115500,,5500  

  

€€  116622,,7700  

  

RReeddddiittii  ttrraa  €€      77..223300,,4411  ee  €€  99..000000,,0000  

  

€€  117722,,8800  

  

€€  118866,,9900  

  

€€  220022,,0000  

  

RReeddddiittii  ttrraa  €€  99..000000,,0011  ee  €€  1111..550000,,0000  

  

€€  220088,,1100  

  

€€  221188,,2200  

  

€€  223300,,3300  

  

RReeddddiittii  ttrraa  €€  1111..550000,,0011  ee  €€  1133..550000,,0000  

  

€€  222299,,3300  

  

€€  224444,,5500  

  

€€  225555,,6600  

  

RReeddddiittii  ttrraa  €€  1133..550000,,0011  ee  €€  1166..000000,,0000  

  

€€  224488,,5500  

  

€€  226600,,6600  

  

€€  227777,,8800  

  

RReeddddiittii  ttrraa  €€  1166..000000,,0011  ee  €€  1188..550000,,0000  

  

€€  226688,,7700  

  

€€  228800,,8800  

  

€€  229966,,0000  

  

RReeddddiittii  ttrraa  €€  1188..550000,,0011  ee  €€  2222..000000,,0000  

  

€€  229900,,9900  

  

€€  330077,,1100  

  

€€  331188,,2200  

  

RReeddddiittii  ttrraa  €€  2222..000000,,0011  ee  €€  2255..000000,,0000  

  

€€  336699,,7700  

  

€€  338899,,9900  

  

€€  440044,,0000  

  

RReeddddiittii  ssuuppeerriioorrii  aa  €€  2255..000000,,0011  

  

€€  440055,,1100  

  

€€  445577,,6600  

  

€€  448899,,9900  

  

GGLLII  OORRAARRII  EEDD  IILL  CCAALLEENNDDAARRIIOO    

IIll  sseerrvviizziioo  eerrooggaattoo  iinn  ffaavvoorree  ddeeggllii  uutteennttii  èè  ddeell  ttiippoo::    

--  ““tteemmppoo  ppiieennoo””  ccoonn  oorraarriioo  77,,4455  ––  1166,,3300;;    

--  ““ppaarrtt--ttiimmee””  ccoonn  oorraarriioo  77,,4455  ––  1155,,3300;;  

--  ““ppaarrtt--ttiimmee””  ccoonn  oorraarriioo  77,,4455  ––  1144,,0000..  

  

SSppeecciiffiiccaattaammeennttee  ll’’oorraarriioo  ddii  aaccccoogglliieennzzaa  ddeell  bbaammbbiinnoo  èè  ssttaabbiilliittoo  ddaallllee  oorree  77,,4455  aallllee  

oorree  99,,3300..  DDuurraannttee  iill  ppeerriiooddoo  ddii  iinnsseerriimmeennttoo  ggllii  oorraarrii  ddii  iinnggrreessssoo  eedd  uusscciittaa  ssoonnoo  

ccoonnccoorrddaattii  ffrraa  ggeenniittoorrii  eedd  eedduuccaattrriiccii  iinn  ffuunnzziioonnee  ddeell  bbuuoonn  aannddaammeennttoo  ddeellll''iinnsseerriimmeennttoo  



sstteessssoo..  AAll  ddii  ffuuoorrii  ddii  qquueessttoo  ppaarrttiiccoollaarree  mmoommeennttoo  èè  iinnvveeccee  ooppppoorrttuunnoo  cchhee  ssiiaannoo  

rriissppeettttaattii  ggllii  oorraarrii  ddii  iinnggrreessssoo  eedd  uusscciittaa..  

IIll  sseerrvviizziioo  èè  ggaarraannttiittoo  ddaall  lluunneeddìì  aall  vveenneerrddìì  ddii  ooggnnii  sseettttiimmaannaa,,  eesscclluussee  llee  rriiccoorrrreennzzee  

cciivviillii  ee  rreelliiggiioossee  rriiccoonnoosscciiuuttee..  NNeeii  ggiioorrnnii  ffeerriiaallii  ((eesscclluussoo  iill  ssaabbaattoo))  ddeell  ppeerriiooddoo  

nnaattaalliizziioo  ee  ppaassqquuaallee  iill  sseerrvviizziioo  èè  ffuunnzziioonnaannttee    nneellllee  dduuee  ssttrruuttttuurree  aa  ggeessttiioonnee  

eesstteerrnnaalliizzzzaattaa,,  oovvee  vveerrrràà  ooffffeerrttoo  uunn  sseerrvviizziioo  lluuddiiccoo  ee  ddii  iinnttrraatttteenniimmeennttoo..  PPeerr  iill  mmeessee  ddii  

LLuugglliioo,,  ll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ppuuòò  ddiissppoorrrree  iill  ffuunnzziioonnaammeennttoo  ddii  uunnaa  oo  ppiiùù  ssttrruuttttuurree,,  aa  

sseeccoonnddaa  ddeell  nnuummeerroo  ddeellllee  rriicchhiieessttee  pprreesseennttaattee  ee  sseeccoonnddoo  llee  ccoommppaattiibbiilliittàà  ddii  bbiillaanncciioo,,  

ffeerrmmoo  rreessttaannddoo  cchhee  llaa  ffrreeqquueennzzaa  nneell  mmeessee  ddii  lluugglliioo  èè  rriisseerrvvaattaa  aaii  bbaammbbiinnii  cchhee  hhaannnnoo  

ffrreeqquueennttaattoo  ii  NNiiddii  dd’’IInnffaannzziiaa  ccoommuunnaallii  ffiinnoo  aall  mmeessee  ddii  ggiiuuggnnoo..  

  

LLAA  SSTTRRUUTTTTUURRAA  OORRGGAANNIIZZZZAATTIIVVAA    

IIll  ppeerrssoonnaallee  ddeeii  NNiiddii  dd’’IInnffaannzziiaa  èè  iinn  ppoosssseessssoo  ddeell  ttiittoolloo  ddii  ssttuuddiioo  pprreevviissttoo  ddaallllee  

ddiissppoossiizziioonnii  vviiggeennttii  ee  ppaarrtteecciippaa  ppeerriiooddiiccaammeennttee  aadd  iinnccoonnttrrii  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  iinn  sseerrvviizziioo..  

NNeellllee  ttrree  ssttrruuttttuurree  ooppeerraannoo  ssttaabbiillmmeennttee  ssiiaa  iill  ppeerrssoonnaallee  eedduuccaattiivvoo  cchhee  iill  ppeerrssoonnaallee  ddii  

aappppooggggiioo  aaddddeettttoo  aaii  sseerrvviizzii;;  iill  rraappppoorrttoo  nnuummeerriiccoo  eedduuccaattrriiccee--bbaammbbiinnii  ggaarraannttiissccee  iill  

llaavvoorroo  iinn  ppiiccccoollii  ggrruuppppii  ee  rreellaazziioonnii  eedduuccaattiivvee  iinnddiivviidduuaalliizzzzaattee..  

LLee  eedduuccaattrriiccii,,  iinntteeggrraannddoossii  ccoonn  ll''aazziioonnee  eedduuccaattiivvaa  ddeellllaa  ffaammiigglliiaa,,  ccoossttrruuiissccoonnoo  

ccoonntteessttii,,  pprrooppoonnggoonnoo  mmaatteerriiaallii,,  oosssseerrvvaannoo,,  ddooccuummeennttaannoo,,  aaccccoollggoonnoo  ee  rriillaanncciiaannoo  

pprrooppoossttee  aaii  bbaammbbiinnii,,  sseemmpprree  ssppeettttaattoorrii  aatttteennttii  ee  ggaarraannttii,,  mmaa  aanncchhee  ccoommppaaggnnii  ddii  ggiiooccoo..  

OOllttrree  aa  pprreennddeerrssii  ccuurraa  ddeeii  bbaammbbiinnii  iill  ppeerrssoonnaallee  eedduuccaattiivvoo  èè  iimmppeeggnnaattoo  ppeerr  aallccuunnee  oorree  

aallllaa  sseettttiimmaannaa  ppeerr  eellaabboorraarree  ee  vveerriiffiiccaarree  iill  PPrrooggeettttoo  EEdduuccaattiivvoo  ddeell  NNiiddoo..  

GGllii  aaddddeettttii  aaii  sseerrvviizzii  ssii  pprreennddoonnoo  ccuurraa  ddeellllaa  ppuulliizziiaa  ee  ddeellll''iiggiieennee  ddeeggllii  aammbbiieennttii  ee  ddeeggllii  

ooggggeettttii  ccoonn  ii  qquuaallii  ii  ppiiccccoollii  oossppiittii  ssoonnoo  qquuoottiiddiiaannaammeennttee  aa  ccoonnttaattttoo..  LLaa  ccuuooccaa,,  iinn  bbaassee  

aall  mmeennùù  vvaalliiddaattoo  ddaall  SSiiaann  ddeellllaa  llooccaallee  AASSUURR  AAVV  55  ee  aallllee  eessiiggeennzzee  ddeeii  bbaammbbiinnii  ddeellllee  

vvaarriiee  eettàà  ee  sseezziioonnii,,  pprreeddiissppoonnee  ii  ppaassttii  ddeell  mmeennùù  oorrddiinnaarriioo  ((eessttiivvoo  ee  iinnvveerrnnaallee))  ee  llee  

ddiieettee  ssppeecciiaallii  ppeerr  mmoottiivvii  ssaanniittaarrii  ee  ppeerr  mmoottiivvii  eettiiccoo  ccuullttuurraallii,,  ccoommuunniiccaattee  ddaall  SSeerrvviizziioo  

AAssiillii  nniiddoo..  

IIll  sseerrvviizziioo  vviieennee  ccoooorrddiinnaattoo  ddaallllaa  eedduuccaattrriiccee  RReeffeerreennttee  ddii  cciiaassccuunnaa  ssttrruuttttuurraa  LLaa  

RReeffeerreennttee  ddeell  SSeerrvviizziioo  eesspplleettaa  llee  sseegguueennttii  ffuunnzziioonnii::  

--  vveerriiffiiccaa  llaa  qquuaalliittàà  eedduuccaattiivvaa  ddeell  sseerrvviizziioo  ssvvoollttoo  ddaall  ppeerrssoonnaallee  eedduuccaattiivvoo;;  

--  ccuurraa  ll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeell  llaavvoorroo  ssvvoollttoo  ddaall  ppeerrssoonnaallee  eedduuccaattiivvoo,,  nneelllloo  ssppeecciiffiiccoo  

ddeellllee  aattttiivviittàà  aa  ccoonnttaattttoo  ddiirreettttoo  ccooll  bbaammbbiinnoo  ee  ddeellllee  aattttiivviittàà  iinntteeggrraattiivvee  ddii  ccuuii  aall  mmoonnttee  

oorree  nnoonn  ssuuppeerriioorree  aa  nn..  2200  oorree  mmeennssiillii;;  

--  pprreeddiissppoonnee  iill  ppiiaannoo  ddeellllaa  ffoorrmmaazziioonnee  ppeerr  iill  ppeerrssoonnaallee  eedduuccaattiivvoo,,  ccoommpprreessoo  iill  

ppeerrssoonnaallee  ccoommuunnaallee  cchhee  ooppeerraa  nneellll’’AAssiilloo  nniiddoo  LLoo  SSccaarraabboocccchhiioo;;  

--  oorrggaanniizzzzaa  ee  ccuurraa  llee  aattttiivviittàà  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  ((ccoommpprreessaa  qquueellllaa  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  

ssiiccuurreezzzzaa  ssuull  llaavvoorroo))  eedd  aaggggiioorrnnaammeennttoo  ddeell  ppeerrssoonnaallee  eedduuccaattiivvoo,,  ccoommpprreessoo  qquueelllloo  

ccoommuunnaallee  ddeellll’’AAssiilloo  nniiddoo  LLoo  SSccaarraabboocccchhiioo,,  tteennuuttoo  aa  ssvvoollggeerree  ttaallii  aattttiivviittàà    nneeii  ppeerriiooddii  

ddii  iinntteerrrruuzziioonnee  ddeell  ccaalleennddaarriioo  ssccoollaassttiiccoo  ((ffeessttiivviittàà  nnaattaalliizziiee  ee  ppaassqquuaallii))  ee  nneeggllii  aallttrrii  

ppeerriiooddii  ddii  cchhiiuussuurraa  ddeellllee  ssccuuoollee;;  

--  vveerriiffiiccaa  llaa  vvaalliiddiittàà  ddeeii  pprrooggrraammmmii  eedduuccaattiivvii;;  



--  iinntteerrvviieennee  nneellllaa  ggeessttiioonnee  ddii  ccaassii  ““ddiiffffiicciillii””  ccoommee  aadd  eesseemmppiioo  ll’’iinnsseerriimmeennttoo  ddii  

bbaammbbiinnii  eexxttrraaccoommuunniittaarrii  oo  aaffffeettttii  ddaa  ddiissaabbiilliittàà;;  

--  ccuurraa  ggllii  aassppeettttii  ddii  ggeessttiioonnee  ddeell  sseerrvviizziioo  ((llee  ttuurrnnaazziioonnii  ddeell  ppeerrssoonnaallee,,  ccoommpprreessii  ii  

ttuurrnnii  ddii  ffeerriiee,,  ee  llee  ssoossttiittuuzziioonnii));;  

--  ccoommuunniiccaa  tteemmppeessttiivvaammeennttee  aall  SSeerrvviizziioo  AAssiillii  nniiddoo  ttuuttttee  llee  aasssseennzzee  ee  llee  rreellaattiivvee  

ssoossttiittuuzziioonnii;;  

--  ffaavvoorriissccee  ee  ssoossttiieennee  ggllii  iinnccoonnttrrii  ppeerriiooddiiccii  ccoonn  llee  ffaammiigglliiee..  

LLee  ffuunnzziioonnii  aammmmiinniissttrraattiivvee  rreellaattiivvee  ssoonnoo  eesspplleettaattee  ddaall  SSeerrvviizziioo  AAssiillii  nniiddoo  cchhee  

ggaarraannttiissccee  uunn  oorraarriioo  ddii  aappeerrttuurraa  aall  ppuubbbblliiccoo  ddii  mmaattttiinnaa  ee  ddii  ppoommeerriiggggiioo  nneeii  dduuee  ggiioorrnnii  

ddii  rriieennttrroo  sseettttiimmaannaallee,,  ccoonn  aammppiiaa  ddiissppoonniibbiilliittàà  ddii  oorraarriioo  aall  ppuubbbblliiccoo..  

LL’’EEnnttee  ppeerrsseegguuee  ii  sseegguueennttii  oobbiieettttiivvii  ddii  qquuaalliittàà::  ttrraassppaarreennzzaa,,  cceelleerriittàà  ddii  pprroocceedduurree,,  

iinnffoorrmmaattiizzzzaazziioonnee  ddeellllee  pprroocceedduurree  aammmmiinniissttrraattiivvee..  

  

IINNDDIICCII  DDII  QQUUAALLIITTAA’’  EELLEEMMEENNTTII  DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO  MMIISSUURRAA  DDEELLLLAA  

QQUUAALLIITTAA’’  

AACCCCEESSSSIIBBIILLIITTÀÀ      

  aasssseennzzaa  ddii  bbaarrrriieerree  aarrcchhiitteettttoonniicchhee  

  ppaarrcchheeggggiioo  aaddiiaacceennttee  aallllaa  zzoonnaa  ppeerriimmeettrraallee  ccoonn  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  aacccceeddeerree  aall  ccoorrttiillee  

pprriivvaattoo  ddeellllaa  ssttrruuttttuurraa  

  ccaanncceellllii  ee  ppoorrttoonnii  ccoonn  cchhiiuussuurree  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  

DDIIVVEERRSSIIFFIICCAAZZIIOONNEE  SSPPAAZZII    

SSppaazzii  EEsstteerrnnii    pprreesseennzzaa  ddii  rreecciinnzziioonnee  ppeerriimmeettrraallee  

  pprreesseennzzaa  ddii  ggiioocchhii  ddiivveerrssiiffiiccaattii  

SSppaazzii  IInntteerrnnii    sseeppaarraazziioonnee  ffrraa  aarreeee  ccoonn  ddiivveerrssoo  uuttiilliizzzzoo  ccoonnttrroollllaabbiillii  aa  vviissttaa  

ddaaggllii  ooppeerraattoorrii  

  pprreesseennzzaa  ddii  sseerrvviizzii  iinntteerrnnii  qquuaallii::  ccuucciinnaa,,  llaavvaannddeerriiaa  ee  gguuaarrddaarroobbaa  

  mmaatteerriiaallee  eessppoossttoo  ccoonn  ccuurraa  aadd  aalltteezzzzaa  aaddeegguuaattaa  ppeerr  ii  bbaammbbiinnii  

  

SSPPAAZZII  QQUUOOTTIIDDIIAANNII  AArreeaa  AAccccoogglliieennzzaa    pprreesseennzzaa  ssppaazziioo  aaccccoogglliieennzzaa  

ggrraaddeevvoollee,,  ccoonn  sseeddiiee  aanncchhee  ppeerr  aadduullttii  

  aarrmmaaddiieettttoo  ppeerrssoonnaalliizzzzaattoo  ppeerr  ccoonntteenneerree  ggllii  ooggggeettttii  ppeerrssoonnaallii  ddii  cciiaassccuunn  

bbaammbbiinnoo  

  pprreesseennzzaa  bbaacchheeccaa  ppeerr  ll''eessppoossiizziioonnee  ddii  aavvvviissii,,  ccoommuunniiccaazziioonnii,,  ffoottoo,,  

ppeerriiooddiiccaammeennttee  aaggggiioorrnnaattaa  

  SSaallaa  PPrraannzzoo    zzoonnaa  pprraannzzoo  sseeppaarraattaa  ddaaggllii  ssppaazzii  ggiiooccoo  ccoonn  ssuuppeerrffiiccii  llaavvaabbiillii  

ddii  aarrrreeddii  ee  ppaarreettii  

  ttaavvoollii  ee  sseeddiiee  aaddeegguuaattee  ppeerr  nnuummeerroo  ee  ddiimmeennssiioonnii  aaii  bbaammbbiinnii  ffrreeqquueennttaannttii  

  pprreesseennzzaa  ddii  ppiiaannii  ddii  aappppooggggiioo,,  ccoonn  ssttoovviigglliiee  ffaacciillmmeennttee  rraaggggiiuunnggiibbiillii  ppeerr  eevviittaarree  

ddii  llaasscciiaarree  iinnccuussttooddiittii  ii  bbaammbbiinnii  

  bbiiaanncchheerriiaa  ddaa  ttaavvoollaa  mmoonnoouussoo  ffoorrnniittaa  ddaall  SSeerrvviizziioo    

  ssttoovviigglliiee  mmoonnoouussoo  aaddeegguuaattee  ppeerr  iill  ttiippoo  ddii  uuttiilliizzzzoo  ee  ppeerr  ffaavvoorriirree  ll''aauuttoonnoommiiaa  ddeeii  

bbaammbbiinnii  



  AAnnggoolloo  ddeellllaa  NNaannnnaa    ssttaannzzaa  ccoonn  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  oossccuurraarrllaa  

  uunn  lleettttoo  ppeerrssoonnaallee  ee  ppeerrssoonnaalliizzzzaattoo  ppeerr  cciiaassccuunn  bbaammbbiinnoo  

  aammbbiieennttee  ccuurraattoo,,  oorrddiinnaattoo,,  ppuulliittoo  qquuoottiiddiiaannaammeennttee  ccoonn  aatttteennzziioonnee  ppaarrttiiccoollaarree  

aaggllii  ooggggeettttii  ppeerrssoonnaallii  ddii  cciiaassccuunn  bbaammbbiinnoo  

  bbiiaanncchheerriiaa  ffoorrnniittaa  ddaall  CCeennttrroo  ppeerr  ll’’IInnffaannzziiaa  ee  ppeerriiooddiiccaammeennttee  llaavvaattaa  

  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  ddiiffffuussiioonnee  mmuussiiccaallee  ddii  aappppoossiittee  nniinnnnee  ––  nnaannnnee  ppeerr  ccoonncciilliiaarree  iill  

rriippoossoo  

  BBaaggnnii    rriissppeettttoo  ppiiaannoo  ddii  llaavvoorroo  qquuoottiiddiiaannoo  ppeerr  ggaarraannttiirree  llaa  mmaassssiimmaa  iiggiieennee  

ddeeii  llooccaallii  ee  aattttrreezzzzaattuurree  

  uussoo  ddii  ccaarrttaa  ppeerr  ii  ffaasscciiaattooii,,  gguuaannttii  mmoonnoouussoo,,  aasscciiuuggaammaannii  ee  bbiiaanncchheerriiaa  ddaa  bbaaggnnoo  

mmoonnoouussoo  ccoonn  ggaarraannzziiaa  ddii  aallmmeennoo  uunn  ccaammbbiioo  aall  mmaattttiinnoo  eedd  uunnoo  aall  ppoommeerriiggggiioo  ee  

aallll’’ooccccoorrrreennzzaa  

SSPPAAZZII  GGIIOOCCOO  AArreeaa  AAttttiivviittàà  

SSppaazzii  ee  AArrrreeddii    ssppaazzii  ggiiooccoo  sseeppaarraattii  nneellllee  ddiivveerrssee  sseezziioonnii  

  pprreesseennzzaa  ddii  aallmmeennoo  33  aannggoollii  aa  ""tteemmaa""  nneellllee  sseezziioonnii  mmeeddii  ee  ggrraannddii  

  pprreesseennzzaa  ddii  ttaannee,,  ccaasseettttee,,  ccaappaannnnee  ee  ssppaazzii  ppeerr  iill  rreellaaxx  ee  ““ssttaarree  ssoollii””  

  aarrrreeddii  nneeii  qquuaallii  rriippoorrrree  ii  ggiioocchhii  aa  mmiissuurraa  ddii  bbaammbbiinnoo  

  rriippiiaannii  ee  ssccaaffffaallii  ppeerr  ccoonntteenneerree  mmaatteerriiaallii  cchhee  ddeevvoonnoo  eesssseerree  tteennuuttii  ffuuoorrii  ddaallllaa  

ppoorrttaattaa  ddeeii  bbaammbbiinnii  

  mmaatteerriiaallee  ddii  ggiiooccoo  ee  ddiiddaattttiiccoo  aaddeegguuaattoo  ppeerr  nnuummeerroo  eedd  eettàà  ddeeii  bbaammbbiinnii  ppeerr  

ggiioocchhii  ssiimmbboolliiccii,,  ppeerr  llaa  lleettttuurraa,,  ppeerr  ggiioocchhii  mmoottoorrii  ee  ccooggnniittiivvii,,  eettcc..  

  vviieennee  pprreevviissttoo  ll''uuttiilliizzzzoo  ddii  ggiioocchhii  ddii  lleeggnnoo  oo  mmaatteerriiaallii  nnaattuurraallii  

  vviieennee  ggaarraannttiittaa  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ddeeii  ggiioocchhii  ee  ddeeii  mmaatteerriiaallii  ((aattoossssiicciittàà,,  mmaannuutteennzziioonnee  

ccoonnttiinnuuaa,,  rriissppeettttoo  nnoorrmmaattiivvaa  nneeggllii  ooggggeettttii  aaccqquuiissiittaattii,,  eettcc..))  

  ii  ggiioocchhii  iinn  mmaatteerriiaallii  llaavvaabbiillii  vveennggoonnoo  ppeerriiooddiiccaammeennttee  llaavvaattii,,  ggllii  aallttrrii  vveennggoonnoo  

ppeerriiooddiiccaammeennttee  ssoossttiittuuiittii  

SSEERRVVIIZZII  CCuucciinnaa  ee  LLooccaallii  ddii  SSeerrvviizziioo    

  llooccaallii  ppeerr  iill  ppeerrssoonnaallee  sseeppaarraattii  ddaallllee  zzoonnee  ddii  ssooggggiioorrnnoo  ddeeii  bbaammbbiinnii  

  ssppoogglliiaattooiioo  ee  sseerrvviizzii  iiggiieenniiccii  ppeerr  aadduullttii  ccoollllooccaattii  iinn  zzoonnee  aaddiiaacceennttii  eedd  iinn  nnuummeerroo  

ssuuffffiicciieennttee  

  ccuucciinnaa,,  llaavvaannddeerriiaa  ee  gguuaarrddaarroobbaa  iinntteerrnnii  ccoonn  aattttrreezzzzaattuurree  aa  nnoorrmmaa  

  ssppaazziioo  ppeerr  rriiuunniioonnii  ee  ccoollllooqquuii  

  

TTuuttttii  ii  NNiiddii  dd’’IInnffaannzziiaa  ppoossssiieeddoonnoo  ll''aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ppeerr  iill  ffuunnzziioonnaammeennttoo  rriillaasscciiaattaa  ddaall  

CCoommuunnee  ddii  AAssccoollii  PPiicceennoo..  

  

  

QQUUAALLIITTÀÀ  OORRGGAANNIIZZZZAATTIIVVAA  

IIll  RReeggoollaammeennttoo  ddeeggllii  AAssiillii  nniiddoo  ee  llaa  CCaarrttaa  ddeeii  SSeerrvviizzii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  aacccceessssiibbiillii  aaggllii  

uutteennttii..  ÈÈ  ggaarraannttiittoo  iill  rriissppeettttoo  ddii  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  aallll''aarrtt..  1122  ddeellllaa  LLeeggggee  0055..0022..11999922  nn..  

110044  ppeerr  llaa  ppiieennaa  iinntteeggrraazziioonnee  ddeeii  bbaammbbiinnii  ddiissaabbiillii..  

CinziaP
Evidenziato



  

IINNDDIICCII  DDII  QQUUAALLIITTAA’’  EELLEEMMEENNTTII  DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO  MMIISSUURRAA  DDEELLLLAA  

QQUUAALLIITTAA’’  

AACCCCEESSSSOO  GGrraadduuaattoorriiee    

  ccrriitteerrii  ddii  aammmmiissssiioonnee  ttrraassppaarreennttii  

  ccoommuunniiccaazziioonnee  ddii  aammmmiissssiioonnee  aall  NNiiddoo  aa  cciiaassccuunnaa  ffaammiigglliiaa  iinntteerreessssaattaa  

OOrraarrii  

  iill  CCeennttrroo  ffoorrnniissccee  uunn  sseerrvviizziioo  qquuaalliiffiiccaattoo  ppeerr  88..4455  oorree  aall  ggiioorrnnoo    

  ooppzziioonnii  ddii  ffrreeqquueennzzaa  ccoommppaattiibbiillii  ccoonn  ii  bbiissooggnnii  ddii  bbaammbbiinnii  ee  ffaammiigglliiaa  

  oorraarriioo  ddii  aarrrriivvoo  fflleessssiibbiillee  ((ddaallllee  0077..4455  aallllee  99..3300))    

  èè  ggaarraannttiittaa  ll''iinnffoorrmmaazziioonnee  ppeerr  cchhiiuussuurree  eecccceezziioonnaallii::  ssee  nnoonn  ddeettttaattee  ddaa  uurrggeennzzaa,,  

vveennggoonnoo  ffoorrnniittee  ccoonn  ccoonnggrruuoo  aannttiicciippoo  

  ccoonnttiinnuuiittàà  ddeellll’’ooffffeerrttaa  ddeell  sseerrvviizziioo  aanncchhee  nneeii  ppeerriiooddii  nnaattaalliizzii  ee  ppaassqquuaallii  iinn  

aallmmeennoo  uunnaa  ssttrruuttttuurraa  

  oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeeii  sseerrvviizzii  iinntteeggrraattiivvii  ppeerr  iill  ppeerriiooddoo  eessttiivvoo;;  iill  SSeerrvviizziioo  AAssiillii  

nniiddoo    ssii  iimmppeeggnnaa  aa  ggaarraannttiirree  llaa  ccoonnttiinnuuiittàà  eedduuccaattiivvaa  ppeerr  ii  bbaammbbiinnii  cchhee  lloo  ffrreeqquueennttaannoo  

  

  

QQUUAALLIITTÀÀ  IIGGIIEENNIICCOO  --  SSAANNIITTAARRIIAA  EE  SSIICCUURREEZZZZAA  

OOllttrree  aall  rriissppeettttoo  ddeellllee  lleeggggii  vviiggeennttii  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  ee  ssaalluuttee  ssuull  lluuooggoo  ddii  llaavvoorroo  

ggiiàà  iinnddiivviidduuaattee,,  vveennggoonnoo  rriissppeettttaattee  llaa  nnoorrmmaa  CCEE  ((CCoonnffoorrmmiittàà  EEuurrooppeeaa))  ppeerr  llee  

aattttrreezzzzaattuurree  ddii  ggiiooccoo  rreeaalliizzzzaattee  sseeccoonnddoo  llee  nnoorrmmee  UUNNII--EENN  ee  llee  ddiissppoossiizziioonnii  ppeerr  llee  

ccoolllleettttiivviittàà  iinnffaannttiillii  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  aammmmiissssiioonnii,,  rriiaammmmiissssiioonnii  ee  vvaacccciinnaazziioonnii..  

  

IINNDDIICCII  DDII  QQUUAALLIITTAA’’  EELLEEMMEENNTTII  DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO  MMIISSUURRAA  DDEELLLLAA  

QQUUAALLIITTAA’’  

RREEQQUUIISSIITTII  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLII  QQuuaalliiffiiccaazziioonnee  ddeell  PPeerrssoonnaallee    IIll  ccoommuunnee  

ggaarraannttiissccee  llaa  ffoorrmmaazziioonnee  ee  ll''aaggggiioorrnnaammeennttoo  iinn  sseerrvviizziioo  ccoonn  uunn  pprrooggeettttoo  cchhee  aaffffrroonnttaa  

vvaarrii  aarrggoommeennttii  ffrraa  ii  qquuaallii  qquueellllii  rriigguuaarrddaannttii  llaa  ssiiccuurreezzzzaa,,  llaa  ssaalluuttee  ee  ll''iiggiieennee  

PPRREEVVEENNZZIIOONNEE  PPrreevveennzziioonnee  MMaallaattttiiee    èè  oobbbblliiggaattoorriioo  iill  cceerrttiiffiiccaattoo  mmeeddiiccoo  

ppeerr  ll''aammmmiissssiioonnee  aall  NNiiddoo  ee  ppeerr  llaa  rriiaammmmiissssiioonnee  ddooppoo  mmaallaattttiiaa  ((ddaa  pprreesseennttaarree  ddooppoo  55  

ggiioorrnnii  ddii  aasssseennzzaa  ccoonnttiinnuuaattiivvaa  ddaall  sseerrvviizziioo))  

  vviieennee  ddaattaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  tteemmppeessttiivvaa  aall  ggeenniittoorree  ddii  mmaallaattttiiaa  ddeell  ffiigglliioo  

  vveennggoonnoo  iinnffoorrmmaattee  ssuubbiittoo  llee  ffaammiigglliiee  cchhee  uuttiilliizzzzaannoo  iill  sseerrvviizziioo  ee  ll''AA..SS..UU..RR..  nn..  

1133  ppeerr  ii  pprroovvvveeddiimmeennttii  nneecceessssaarrii  iinn  ccaassoo  ddii  eeppiiddeemmiiaa  

SSIICCUURREEZZZZAA  PPiiaannii  ddii  EEvvaaccuuaazziioonnee    vviieennee  eessppoossttoo  iill  PPiiaannoo  ddii  

EEvvaaccuuaazziioonnee  ccoommpplleettoo  ddii  iinnddiiccaazziioonnii  

  vviieennee  oorrggaanniizzzzaattaa  aallmmeennoo  uunnaa  eevvaaccuuaazziioonnee  ssiimmuullaattaa  aallll’’aannnnoo  

  EEdduuccaazziioonnee  aallllaa  SSiiccuurreezzzzaa    vviieennee  ggaarraannttiittaa  iinnffoorrmmaazziioonnee  aanncchhee  

ssccrriittttaa  ssuullllee  mmooddaalliittàà  ddii  pprreevveennzziioonnee  iinncciiddeennttii  



IIGGIIEENNEE  IIggiieennee  ddeellllaa  CCuucciinnaa  ee  ddeeggllii  AAmmbbiieennttii    èè  ggaarraannttiittaa  llaa  ppuulliizziiaa  

qquuoottiiddiiaannaa  ddeeggllii  aammbbiieennttii,,  ddeeggllii  aarrrreeddii  ee  aattttrreezzzzaattuurree  sseeccoonnddoo  iill  ppiiaannoo  HHAACCCCPP  eedd  iill  

ppiiaannoo  ddii  llaavvoorroo  pprreevviissttoo  ppeerr  ggllii  ooppeerraattoorrii  ddii  aappppooggggiioo  

  

  

QQUUAALLIITTÀÀ  NNEELLLL''AALLIIMMEENNTTAAZZIIOONNEE  

IIll  sseerrvviizziioo  èè  pprroovvvviissttoo  ddii  AAuuttoorriizzzzaazziioonnee  IIggiieenniiccoo  --  SSaanniittaarriiaa  ppeerr  ll''eesseerrcciizziioo  ddii  ccuucciinnaa  

aaii  sseennssii  ddeell  DD..PP..RR..  nn..  332277  ddeell  2266..0033..8800,,  ccoonn  iill  rriissppeettttoo  ddeell  DD..  LL..  115555//9977  ee  ll''aaddoozziioonnee  ddii  

uunn  MMaannuuaallee  ddeell  PPiiaannoo  ddii  AAuuttooccoonnttrroolllloo..  

  

IINNDDIICCII  DDII  QQUUAALLIITTAA’’  EELLEEMMEENNTTII  DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO  MMIISSUURRAA  DDEELLLLAA  

QQUUAALLIITTAA’’  

QQUUAALLIITTAA’’  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLEE      èè  ggaarraannttiittaa  llaa  qquuaalliiffiiccaa  ddii  ccuuooccoo  

MMEENNUU’’  DDiieettaa  aaddeegguuaattaa    llaa  ddiieettaa  èè  bbiillaanncciiaattaa  ee  vvaarriiaa,,  eellaabboorraattaa  ddaallllaa  

nnuuttrriizziioonniissttaa  ddeell  SSeerrvviizziioo  IIggiieennee  ddeeggllii  AAlliimmeennttii  ee  ddeellllaa  NNuuttrriizziioonnee  ddeellllaa  AA..SS..UU..RR..  AAVV  

55  cchhee  ttiieennee  ccoonnttoo    ddeellllaa  ssttaaggiioonnaalliittàà,,  ddeellllaa  ttrraaddiizziioonnee  llooccaallee  ee  ddeellllee  ddiivveerrssee  ccuullttuurree  

  iill  mmeennùù  vviieennee  ccoonnffeezziioonnaattoo  sseeccoonnddoo  qquuaannttoo  iinnddiiccaattoo  nneell  ppiiaannoo  ddii  aauuttooccoonnttrroolllloo  

((HHAACCCCPP))  

  vviieennee  ffaavvoorriittaa  ll''iinnttrroodduuzziioonnee  ddeeii  pprrooddoottttii  bbiioollooggiiccii,,  ttiippiiccii  ee  ttrraaddiizziioonnaallii  

EEDDUUCCAAZZIIOONNEE  EEdduuccaazziioonnee  aallllaa  SSaalluuttee  ee  aallllaa  ssaannaa  AAlliimmeennttaazziioonnee    vviieennee  

ggaarraannttiittaa  ll''iinnffoorrmmaazziioonnee  ssuuii  pprriinncciippii  aalliimmeennttaarrii  sseegguuiittii  ppeerr  eellaabboorraarree  iill  mmeennùù  ee  

ssuullll''uuttiilliizzzzoo  ddii  aalliimmeennttii  bbiioollooggiiccii  

CCUURRAA  DDEELLLLEE  QQUUOOTTIIDDIIAANNIITTAA’’  CCuurraa  ddeell  mmoommeennttoo  ddeell  ppaassttoo    iill  

ppeerrssoonnaallee  èè  iinn  nnuummeerroo  aaddeegguuaattoo  sseeccoonnddoo  rraappppoorrttii  nnuummeerriiccii  mmeeddii  11//77,,  ccoonnoossccee  iill  

bbaammbbiinnoo,,  llee  ssuuee  ppeeccuulliiaarriittàà  ee  ggaarraannttiissccee  uunn  rraappppoorrttoo  ddii  ffiidduucciiaa  ee  ccoonnttiinnuuiittàà  eedduuccaattiivvaa  

  iill  ppeerrssoonnaallee  èè  aaddeegguuaattaammeennttee  vveessttiittoo  ee  ddoottaattoo  ddii  mmiissuurree  iiggiieenniicchhee  pprreevveennttiivvee  

((ccuuffffiiee,,  ccaammiiccee,,  ccaallzzaarrii))  

  RRiissppeettttoo  ddeeii  rriittmmii  ddeell  bbaammbbiinnoo    ggllii  eedduuccaattoorrii  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  sseegguuoonnoo  iill  

pprraannzzoo  ddeeii  bbaammbbiinnii  lloorroo  aaffffiiddaattii,,  rriissppeettttaannddoo  ii  lloorroo  tteemmppii,,  ccoossttrruueennddoo  aassssiieemmee  aallllaa  

FFaammiigglliiaa  uunn  rraappppoorrttoo  ddii  ffiidduucciiaa  

  AAuuttoonnoommiiaa    vveennggoonnoo  mmeessssee  iinn  aattttoo  ttuuttttee  llee  mmiissuurree  aattttee  aa  ffaavvoorriirree  

ll''eesspprreessssiioonnee  ddeellllee  ccoommppeetteennzzee  ee  ll''aauuttoonnoommiiaa  ddii  cciiaassccuunn  bbaammbbiinnoo  

  

  

QQUUAALLIITTÀÀ  SSOOCCIIOO  RREELLAAZZIIOONNAALLEE  EEDD  EEDDUUCCAATTIIVVAA  

IIll  sseerrvviizziioo  ggaarraannttiissccee  iill  rriissppeettttoo  ddeeii  rreeqquuiissiittii  pprreevviissttii  ddaallllaa  LL..  RR..  nn..  0099  ddeell  1133..0055..0033  ee  

RReeggoollaammeennttoo  RReeggiioonnaallee  nn..  1133  ddeell  2222..1122..0044  ppeerr  ll''aassssuunnzziioonnee  ddii  ttuuttttoo  ppeerrssoonnaallee  

eedduuccaattiivvoo  ee  llaa  ccoonnoosscceennzzaa  ee  ccoonnddiivviissiioonnee  ddeellllee  ppoolliittiicchhee  ddeell  sseerrvviizziioo  ddaa  ppaarrttee  ddii  ttuuttttii  

ggllii  ooppeerraattoorrii..  

  

IINNDDIICCII  DDII  QQUUAALLIITTAA’’  EELLEEMMEENNTTII  DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO  MMIISSUURRAA  DDEELLLLAA  

QQUUAALLIITTAA’’  



  

QQUUAALLIITTAA''  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLEE  EE  DDIIMMEENNSSIIOONNAAMMEENNTTOO  DDEELL  GGRRUUPPPPOO  PPeerrssoonnaallee  

iinn  nnuummeerroo  aaddeegguuaattoo;;  rriissppeettttoo  ddeell  rraappppoorrttoo  eedduuccaattoorrii  bbaammbbiinnii  sseeccoonnddoo  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  

ddaall  rreeggoollaammeennttoo  aattttuuaattiivvoo  ddeellllaa  nnoorrmmaattiivvaa  rreeggiioonnaallee    

  iinn  mmeeddiiaa  uunnaa  eedduuccaattrriiccee  ooggnnii  77  bbaammbbiinnii  

  rriiffeerriimmeennttoo  ssttaabbiillee  ppeerr  bbaammbbiinnii  ee  ggeenniittoorrii  ddii  ggrruuppppoo  ((ooggnnii  77  bbaammbbiinnii))  ee  ddii  

sseezziioonnee,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  aattttrraavveerrssoo  ll''EEdduuccaattrriiccee  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  cchhee  ccoonnoossccee  iill  bbaammbbiinnoo  ee  

llee  ssuuee  ppeeccuulliiaarriittàà  ee  ggaarraannttiissccee  uunn  rraappppoorrttoo  ddii  ffiidduucciiaa  ee  ccoonnttiinnuuiittàà  eedduuccaattiivvaa  ccoonn  

ppaarrttiiccoollaarree  aatttteennzziioonnee  aallllee  qquuoottiiddiiaanniittàà  ddeell  ppaassttoo,,  ssoonnnnoo  ee  ccaammbbiioo  

  èè  pprreevviissttaa  llaa  ssoossttiittuuzziioonnee  ddii  eedduuccaattrriiccii  ttiittoollaarrii  aasssseennttii  qquuaannddoo  ssii  ssuuppeerraannoo  ii  

rraappppoorrttii  nnuummeerriiccii  eedduuccaattoorrii//bbaammbbiinnii  ssttaabbiilliittii  

QQUUAALLIITTAA’’  RREELLAAZZIIOONNAALLEE  IInnsseerriimmeennttoo  ggrraadduuaallee  aa  ppiiccccoollii  ggrruuppppii    ggllii  

iinnsseerriimmeennttii  vveennggoonnoo  pprreevveennttiivvaammeennttee  pprrooggeettttaattii  

  vviieennee  pprreeddiissppoossttoo  uunn  aammbbiieennttee  ppeerr  uunn  iinnsseerriimmeennttoo  rriillaassssaannttee  eedd  oorrddiinnaattoo  

  ssii  pprroovvvveeddee  aadd  uunnaa  ppeerrssoonnaalliizzzzaazziioonnee  ddeellll''iinnsseerriimmeennttoo  ppeerr  ffaavvoorriirree  

ll''aammbbiieennttaammeennttoo  

  ccoonn  ppaarrttiiccoollaarree  vviieennee  pprrooppoossttaa  llaa  qquuoottiiddiiaanniittàà  ddeell  pprraannzzoo  ee  ddeell  ssoonnnnoo  

  TTeemmppoo  ccoonn  ii  ggeenniittoorrii    ssoonnoo  ggaarraannttiittee  rriiuunniioonnii  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnee  ssuull  

CCeennttrroo  ppeerr  ll’’IInnffaannzziiaa  pprriimmaa  ddeellll''iinnsseerriimmeennttoo  

  èè  pprreevviissttaa  llaa  pprreesseennzzaa  ddii  uunnaa  ffiigguurraa  ppeerr  sseezziioonnee  ee  ddii  uunnoo  ""ssppaazziioo  ggeenniittoorrii""  ppeerr  

iinnffoorrmmaarree  iinn  tteemmppoo  rreeaallee  ii  ggeenniittoorrii  ssuulllloo  ""ssttaarree""  ddeell  lloorroo  bbaammbbiinnoo  dduurraannttee  ll''eessppeerriieennzzaa  

ddeellllee  pprriimmee  sseeppaarraazziioonnii  

  llee  eedduuccaattrriiccii  ee  llaa  RReeffeerreennttee  ssoonnoo  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ddeeii  ggeenniittoorrii  ppeerr  qquuaallssiiaassii  

eessiiggeennzzaa  oo  pprroobblleemmaa  

  

  

NNOORRMMEE  DDII  RRIIFFEERRIIMMEENNTTOO  

LLeeggggee  RReeggiioonnaallee  ddeell  1133  MMaaggggiioo  22000033,,  nn..  99  --  DDiisscciipplliinnaa  ppeerr  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ee  ggeessttiioonnee  

ddeeii  sseerrvviizzii  ppeerr  ll''iinnffaannzziiaa,,  ppeerr  ll''aaddoolleesscceennzzaa  ee  ppeerr  iill  ssoosstteeggnnoo  aallllee  ffuunnzziioonnii  ggeenniittoorriiaallii  ee  

aallllee  ffaammiigglliiee  ee  mmooddiiffiiccaa  ddeellllaa  LLeeggggee  RReeggiioonnaallee  1122  aapprriillee  11999955,,  nn..  4466  ccoonncceerrnneennttee::  

""PPrroommoozziioonnee  ee  ccoooorrddiinnaammeennttoo  ddeellllee  ppoolliittiicchhee  ddii  iinntteerrvveennttoo  iinn  ffaavvoorree  ddeeii  ggiioovvaannii  ee  

ddeeggllii  aaddoolleesscceennttii""  

  

RReeggoollaammeennttoo  RReeggiioonnaallee  ddeell  2222  DDiicceemmbbrree  22000044,,  nn..  1133--RReeqquuiissiittii  ee  mmooddaalliittàà  ppeerr  

ll''aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ee  ll''aaccccrreeddiittaammeennttoo  ddeeii  sseerrvviizzii  ppeerr  ll''iinnffaannzziiaa,,  ppeerr  ll''aaddoolleesscceennzzaa  ee  ppeerr  iill  

ssoosstteeggnnoo  aallllee  ffuunnzziioonnii  ggeenniittoorriiaallii  ee  aallllee  ffaammiigglliiee  ddii  ccuuii  aallllaa  LL..RR..  1133  MMaaggggiioo  22000033,,  nn..  99  

  

RReeggoollaammeennttoo  ddeeggllii  AAssiillii  NNiiddoo  ccoommuunnaallii  ddeell  CCoommuunnee  ddii  AAssccoollii  PPiicceennoo  aapppprroovvaattoo  ccoonn  

ddeelliibbeerraazziioonnee  ddeell  CCoonnssiigglliioo  CCoommuunnaallee  nn..  4400  ddeell  2266//0066//22001122..  

  

DDeeccrreettoo  LLeeggiissllaattiivvoo  ddeell  3300  GGiiuuggnnoo  22000033,,  nn..  119966  --  CCooddiiccee  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  pprrootteezziioonnee  ddeeii  

ddaattii  ppeerrssoonnaallii  




