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OOGGGGEETTTTOO::  AADDEEMMPPIIMMEENNTTII  RREELLAATTIIVVII  AALLLLAA  CCHHIIUUSSUURRAA  DDEELL  PPRRIIMMOO  QQUUAADDRRIIMMEESSTTRREE  

  

  LLaa  cchhiiuussuurraa  ddeell  pprriimmoo  qquuaaddrriimmeessttrree    vveeddrràà  iimmppeeggnnaattii  ii  ccoonnssiiggllii  ddii  ccllaassssee  ppeerr  lloo  

ssccrruuttiinniioo  ddii  mmeettàà  ppeerrccoorrssoo..  LLee  ooppeerraazziioonnii  cchhee  aannddiiaammoo  aa  pprrooggrraammmmaarree  rraapppprreesseennttaannoo  uunn  

mmoommeennttoo  ffoonnddaammeennttaallee  ddeellllaa  vviittaa  ssccoollaassttiiccaa  cchhee  vvaa  aa  ddeeffiinniirree  nnoonn  ssoolloo  iill  lliivveelllloo  ddii  

aapppprreennddiimmeennttoo  ddeeggllii  aalluunnnnii  mmaa  aanncchhee  ddeellllee  ccoommppeetteennzzee  aaccqquuiissiittee  iinn  rreellaazziioonnee  aallllee  

mmeettooddoollooggiiee  eedd  aaii  ccrriitteerrii  ooppeerraattiivvii  cchhee  hhaannnnoo  ccaarraatttteerriizzzzaattoo  llaa  nnoossttrraa  aazziioonnee  eedduuccaattiivvaa,,  

ffoorrmmaattiivvaa  ee  ccuullttuurraallee,,  iinn  ssiinntteessii  llaa  nnoossttrraa  pprrooffeessssiioonnaalliittàà..  NNoonn  vvaa  ttuuttttaavviiaa  ttrraassccuurraattoo  

ll’’aassppeettttoo  ffoonnddaammeennttaallee  ddeellllaa  ffuunnzziioonnee  cceerrttiiffiiccaattiivvaa  ddeelllloo  ssccrruuttiinniioo  cchhee  ssii  ffoonnddaa  ssuullllaa  

ccoonnoosscceennzzaa  eedd  iill  rriissppeettttoo  ddeellllaa  nnoorrmmaattiivvaa  vviiggeennttee,,  ((eesssseennzziiaallee  ppeerr  llaa  rreeggoollaarriittàà  ddeellllee  

ooppeerraazziioonnii  cchhee  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ccoonnffoorrmmii  aallllee  ddiissppoossiizziioonnii  rreeggoollaammeennttaarrii))..  IIll  ccoonntteessttoo  

nnoorrmmaattiivvoo,,  iinn  ooggnnii  ccaassoo  ddeevvee  eesssseerree  aanniimmaattoo  ddaa  uunn  aatttteeggggiiaammeennttoo  ddii  pprruuddeennttee  eeqquuiilliibbrriioo,,  

cchhee  iinnssiieemmee  ccoonnsseennttiirraannnnoo  ddii  aaggiirree  ccoorrrreettttaammeennttee  ddaall  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  pprrooffeessssiioonnaallee  ee  

nneellll''iinntteerreessssee  ddeeggllii  aalluunnnnii,,  cchhee  rriivveennddiiccaannoo  uunnaa  vvaalluuttaazziioonnee  iill  ppiiùù  ppoossssiibbiillee  oobbiieettttiivvaa  eedd  

eeqquuiilliibbrraattaa..  LL’’aappppuunnttaammeennttoo  ddeeggllii  ssccrruuttiinnii  qquuaaddrriimmeessttrraallii,,  qquuiinnddii,,  ddiivveennttaa  ll’’ooccccaassiioonnee  

ffoonnddaammeennttaallee  ppeerr  eesspplliiccaarree  llaa  nnoossttrraa  ffuunnzziioonnee  ddii  ssccuuoollaa  ppuubbbblliiccaa,,  ccoonn  pprroovvaattaa  

pprrooffeessssiioonnaalliittàà  aa  vvaannttaaggggiioo  ddeeii  nnoossttrrii  aalluunnnnii  ee  ddeellllee  lloorroo  ffaammiigglliiee,,  ee  ppeerr  ccoonnffeerrmmaarree  llaa  

ttrraaddiizziioonnee  ddii  sseerriieettàà  ddeellll’’IIssttiittuuzziioonnee..  

  AA  ttaall  pprrooppoossiittoo  ggiioovvaa  ppaarrttiirree  pprroopprriioo  ddaall  ccoonntteessttoo  nnoorrmmaattiivvoo  cchhee  ssii  rriippoorrttaa  iinn  ssiinntteessii::  

11))  SSiiaa  iill  RR..DD..  ddeell  66..55..11992233,,  nn..  11005544,,  aarrtt..  8800,,  cchhee  iill  RR..DD..  ddeell  44..55..11992255,,  nn..  665533,,  aarrtt..  7777,,  ccoommee  

aanncchhee  iill  RR..DD..  ddeell  2211..1111..11992299,,  nn..  22004499,,  aarrtt..  22,,  pprreevveeddoonnoo  cchhee  llaa  ddeelliibbeerraazziioonnee  ssuuii  vvoottii  ddii  

pprrooffiittttoo  ee  ddeell  ccoommppoorrttaammeennttoo  ddeeggllii  aalluunnnnii  ssiiaa  aaddoottttaattaa  aa  mmaaggggiioorraannzzaa  ((sseennzzaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  

aasstteennssiioonnee  ppeerr  ggllii  aavveennttii  ddiirriittttoo  ddii  vvoottoo))  ddeeii  ccoommppoonneennttii  ddeeii  ""ccoonnssiiggllii  ddii  ccllaassssee"",,  ssuullllaa  bbaassee  

ddii  ggiiuuddiizzii  mmoottiivvaattii  ee  ddii  pprrooppoossttee  ddii  vvoottoo  ddeeii  ddoocceennttii  ddeellllee  ddiivveerrssee  ddiisscciipplliinnee..  LL''aarrtt..  33  ddeell  

DD..PP..RR..  441166//7744  pprreecciissaa  ppooii  cchhee  iill  ccoonnssiigglliioo  ddii  ccllaassssee  èè  ccoommppoossttoo  ""ddaaii  ddoocceennttii  ddii  ooggnnii  ssiinnggoollaa  

ccllaassssee  nneellllaa  ssccuuoollaa  sseeccoonnddaarriiaa""  eedd  aannccoorraa  cchhee  ""llee  ccoommppeetteennzzee  rreellaattiivvee  aallllaa  vvaalluuttaazziioonnee  

ppeerriiooddiiccaa  ee  ffiinnaallee  ddeeggllii  aalluunnnnii  ssppeettttaannoo  aall  ccoonnssiigglliioo  ddii  ccllaassssee  ccoonn  llaa  ssoollaa  pprreesseennzzaa  ddeeii  

ddoocceennttii""..  

  LLaa  vvaalluuttaazziioonnee  qquuaaddrriimmeessttrraallee  qquuiinnddii  nnoonn  èè  uunn  aattttoo  iissoollaattoo  ddeell  ddoocceennttee,,  mmaa  èè  uunn  

ffaattttoo  ccoolllleeggiiaallee  cchhee  vvaa  aa  ccoollllooccaarrssii,,  ccoommee  eelleemmeennttoo  ddiinnaammiiccoo,,  aallll''iinntteerrnnoo  ddii  uunn  ppiiùù  aammppiioo  

pprrooggeettttoo  cchhee  èè  llaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee  ccoolllleeggiiaallee,,  cchhee  vveeddee  ttuuttttii  ii  ddoocceennttii,,  ssiiaa  nneell  CCoolllleeggiioo  ddeeii  

DDoocceennttii,,  cchhee  nneeii  CCoonnssiiggllii  ddii  CCllaassssee,,  ccoommee  ooppeerraattoorrii  aattttiivvii  aabbiilliittaattii  aa  ddeeffiinniirree  oobbiieettttiivvii,,  

ccoonntteennuuttii,,  mmeettooddii,,  ssttrruummeennttii  ddii  vveerriiffiiccaa  ee  ssiisstteemmii  ddii  vvaalluuttaazziioonnee..  

22))  AAnncchhee  llaa  CC..MM..  nn..  11  ddeell  2200..99..11997711  ((aannccoorr  pprriimmaa  ddeellllaa  nnoorrmmaa  ddeelleeggaattaa))  ssuuggggeerriivvaa  cchhee::  ""iill  

vvoottoo  nnoonn  ccoossttiittuuiissccee  uunn  aattttoo  uunniivvooccoo,,  ppeerrssoonnaallee  ee  ddiissccrreezziioonnaallee,,  ddeellll''iinnsseeggnnaannttee  ddii  ooggnnii  

ssiinnggoollaa  mmaatteerriiaa  rriissppeettttoo  aallll''aalluunnnnoo,,  mmaa  èè  iill  rriissuullttaattoo  ddii  iinnssiieemmee  ddii  uunnaa  vveerriiffiiccaa  oo  ddii  uunnaa  

ssiinntteessii  ccoolllleeggiiaallee,,  pprreevvaalleenntteemmeennttee  ffoonnddaattaa  ......  ssuu  uunnaa  vvaalluuttaazziioonnee  ccoommpplleessssiivvaa  ddeellllaa  

ppeerrssoonnaalliittàà  ddeellll''aalllliieevvoo  ppeerr  ccuuii  ssii  rriicchhiieeddee  ddii  tteenneerr  ccoonnttoo  ddeeii  ffaattttoorrii  aanncchhee  nnoonn  ssccoollaassttiiccii,,  

aammbbiieennttaallii  ee  ssoocciioo--ccuullttuurraallii,,  cchhee  iinnfflluuiissccoonnoo  ssuull  ccoommppoorrttaammeennttoo  iinntteelllleettttuuaallee  ddeeggllii  aalllliieevvii""..  IInn  

ssoossttaannzzaa  ooggnnii  ddoocceennttee,,  ssuullllaa  bbaassee  ddeellllee  rriissuullttaannzzee  ooggggeettttiivvee  ((iinntteerrrrooggaazziioonnii,,  ccoommppiittii,,  tteesstt,,  

eesseerrcciittaazziioonnii  ddii  llaabboorraattoorriioo,,  pprroovvee  pprraattiicchhee,,  pprrooffiittttoo  ggeenneerraallee,,  ccoommppoorrttaammeennttoo,,  eecccc..)),,  ddeevvee  

ssttiillaarree  uunn  ggiiuuddiizziioo  ssiinntteettiiccoo  ssuullllee  ccoonnoosscceennzzee  ee  ccoommppeetteennzzee  ddeeggllii  aalllliieevvii  ppeerr  mmeetttteerree  iinn  

ccoonnddiizziioonnee  ttuuttttii  ggllii  aallttrrii  ddoocceennttii  ddii  ppootteerr  vvaalluuttaarree  ccoolllleeggiiaallmmeennttee  ll''aalluunnnnoo,,  tteenneennddoo  ccoonnttoo  ddii  

qquuaannttoo  pprrooggrraammmmaattoo  ppeerr  ll''iinntteerraa  ccllaassssee,,  ppeerr  ppooii  ddeecciiddeerree  ddeellllaa  pprrooppoossttaa  ddii  vvoottoo..  EE''  

eevviiddeennttee  cchhee  qquuaannttoo  ppiiùù  pprreecciissoo  èè  iill  ggiiuuddiizziioo  ddeell  ssiinnggoolloo  ddoocceennttee  ttaannttoo  ppiiùù  ggllii  aallttrrii  ddoocceennttii  

((ccoonn  pprroocceedduurraa  ccoolllleeggiiaallee))  ssaarraannnnoo  iinn  ggrraaddoo  ddii  vvaalluuttaarree  iill  ssuuoo  lliivveelllloo  ddii  mmaattuurraazziioonnee  aallllaa  

lluuccee  ddeellllaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee  eedduuccaattiivvoo--ddiiddaattttiiccaa  pprreevviissttaa  ppeerr  ll’’aannnnoo  iinn  ccoorrssoo..  

  AAll  ccoonntteessttoo  nnoorrmmaattiivvoo,,  ffoonnddaammeennttaallee  ppeerr  ddeeffiinniirree  uunnaa  ccoorrrreettttaa  aazziioonnee  eedduuccaattiivvoo--

vvaalluuttaattiivvaa,,  ssii  ddeevvee  aaggggiiuunnggeerree,,  ccoommee  ggiiàà  pprreecciissaattoo  nneellllee  pprreecceeddeennttii  ddiissppoossiizziioonnii  ssuullllaa  

pprrooggrraammmmaazziioonnee  ddeeii  ccoonnssiiggllii  ddii  ccllaassssee,,  cchhee  èè  nneecceessssaarriioo  tteenneerr  bbeenn  ddiissttiinnttee  ((ppeerr  ppooii  



cceerrccaarree  ddii  uunniiffiiccaarrllee  aaddeegguuaattaammeennttee))  llee  dduuee  ffaassii  ddeell  pprroocceessssoo  vvaalluuttaattiivvoo::  qquueelllloo  ddeellllaa  

mmiissuurraazziioonnee,,  cchhee  èè  eesscclluussiivvaammeennttee  tteeccnniiccoo  ee  ccoonnssiissttee  nneell  ssooppppeessaarree  iill  ggrraaddoo  ddii  pprreecciissiioonnee  

ddeellllee  ccoonnoosscceennzzee  eedd  iill  lliivveelllloo  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  nneellllaa  ddiisscciipplliinnaa  ((iill  cchhee  rriicchhiieeddee  uunnaa  aasseettttiiccaa  ee  

ffrreeddddaa  oobbiieettttiivviittàà))  mmiissuurraabbiillee  aattttrraavveerrssoo  llee  ccoommppeetteennzzee  mmaattuurraattee,,  ddaa  qquueelllloo  ddeellllaa  

vvaalluuttaazziioonnee  cchhee  pprreennddee  iinn  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  ttuuttttaa  llaa  ppeerrssoonnaalliittàà  ddeellll''aalllliieevvoo,,  ii  lliivveellllii  ddii  

ppaarrtteennzzaa  ee  ll’’iimmppeeggnnoo  pprrooffuussoo::  ttuuttttoo  cciiòò  ssii  ccoonnffiigguurraa  ccoommee  aattttoo  eedduuccaattiivvoo  ee  pprreennddee  iill  nnoommee  

ddii  vvaalluuttaazziioonnee  ffoorrmmaattiivvaa..  

  DDaa  cciiòò  ll''iinnvviittoo  aadd  uussaarree  mmoollttaa  ccaauutteellaa  eedd  aatttteennzziioonnee  nneellllaa  vvaalluuttaazziioonnee..  PPiiùù  cchhee  

ccoollppiirree  ll''eerrrroorree  aannddiiaammoo  aallllaa  rriicceerrccaa  ddeellllaa  ccaauussaa  ddeellll''eerrrroorree  ppeerr  rriimmuuoovveerrllaa  ee  pprroommuuoovveerree  

ll’’aazziioonnee  ddii  aapppprreennddiimmeennttoo..  NNoonn  pprroonnuunncciiaammoo  ggiiuuddiizzii  ddeeffiinniittiivvii,,  mmaa  gguuaarrddiiaammoo  iinn  pprroossppeettttiivvaa  

ccaallccoollaannddoo  llee  rreeaallii  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  rreeccuuppeerroo  ee  llee  aaddeegguuaattee  ssttrraatteeggiiee  ddii  iinntteerrvveennttoo..  EE  

ssoopprraattttuuttttoo  rriiccoorrddiiaammoo  cchhee  uunn  eedduuccaattoorree  nnoonn  ppuuòò  ccoonnssiiddeerraarree  iirrrriimmeeddiiaabbiillii  aallccuunnee  ssiittuuaazziioonnii  

nneeggaattiivvee  oo  aanncchhee  ffoorrtteemmeennttee  nneeggaattiivvee,,  mmaa  ddeevvee  ppoorrssii  sseemmpprree  iill  pprroobblleemmaa  ddeell  rreeccuuppeerroo  ee  

ddeellllee  mmooddaalliittàà  ppiiùù  eeffffiiccaaccii  ppeerr  rreeaalliizzzzaarrlloo..  LLaa  pprrooffeessssiioonnaalliittàà  ccoonnssiissttee,,  aa  ppaarreerree  ddeeggllii  eessppeerrttii  

ddeell  sseettttoorree,,  nneellllaa  ccaappaacciittàà  ddii  iinntteerrpprreettaarree  llee  rreeaallii  ppoossssiibbiilliittàà  ddeellll''aalllliieevvoo  ee  ddii  ffaarr  eemmeerrggeerree  llee  

ppootteennzziiaalliittàà,,  ssppeessssoo  llaatteennttii  ((aarreeaa  ddeellll’’eedduuccaabbiilliittàà))..  SSoolloo  ddooppoo  aavveerr  rreeaalliizzzzaattoo  ttuuttttoo  iill  

ppoossssiibbiillee,,  ssii  ppoottrràà  pprroonnuunncciiaarree  uunn  ggiiuuddiizziioo  nneeggaattiivvoo  mmoottiivvaattoo  ee  ddooccuummeennttaattoo..  CCeerrttee  

vvaalluuttaazziioonnii  ssbbrriiggaattiivvee  nnoonn  ssoonnoo  sseeggnnoo  ddii  sseerriieettàà  pprrooffeessssiioonnaallee..  

    

  SSuull  ppiiaannoo  ooppeerraattiivvoo  ggllii  aaddeemmppiimmeennttii  ddaa  rriissppeettttaarree  ssoonnoo  ii  sseegguueennttii::    

11))  TTuuttttii  ggllii  eellaabboorraattii  ssccrriittttii  rreellaattiivvii  aall  pprriimmoo  qquuaaddrriimmeessttrree,,  oovvvviiaammeennttee  ccoorrrreettttii,,  vvaalluuttaattii  ee  ddaattii  

iinn  vviissiioonnee  aaggllii  aalluunnnnii  ((iinn  ccllaassssee)),,  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ddeeppoossiittaattii  iinn  pprreessiiddeennzzaa  eennttrroo  iill  2266..11..22001133,,  

ddaattaa  ddii  cchhiiuussuurraa  ddeell  pprriimmoo  qquuaaddrriimmeessttrree;;  

22))  EEnnttrroo  llaa  sstteessssaa  ddaattaa  ttuuttttii  ii  ddoocceennttii,,  ddooppoo  aavveerr  rriittiirraattoo  ddaallllaa  sseeggrreetteerriiaa  ii  mmoodduullii    ddeeii  

pprroossppeettttii  ddeeggllii  aalluunnnnii  oo  ssttaammppaattii  iinn  pprroopprriioo  ssuu  ffiillee  ddiissppoonniibbiillee  pprreessssoo  SSiigg..  AArrbboorree  ((ssttaattiinnii,,  

aallqquuaannttoo  ddiivveerrssii  ddaa  qquueellllii  ddeelllloo  ssccoorrssoo  aannnnoo)),,  ssttiilleerraannnnoo  uunn  bbrreevvee  ggiiuuddiizziioo  iinn  oorrddiinnee  aallllee  

ccoonnoosscceennzzee,,  ccoommppeetteennzzee,,  ccaappaacciittàà,,  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ee  pprrooffiittttoo,,  tteenneennddoo  ccoonnttoo  ddeeii  lliivveellllii  ddii  

ppaarrtteennzzaa  ddii  ooggnnuunnoo..    PPeerr  cchhii  aaddooppeerraa  sscchheemmii  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee  ccoommppiillaattii  ccoonn  mmooddeellllii  

ssttaammppaattii  iinn  pprroopprriioo,,  rraaccccoommaannddoo  ddii  ffaarree  pprreevveennttiivvaammeennttee  uunn  ccoonnttrroolllloo  ssuullll’’oorrddiinnee  aallffaabbeettiiccoo  

ddeeggllii  aalluunnnnii  ccoonn  ii  mmooddeellllii  ssttaammppaattii  ddaallllaa  sseeggrreetteerriiaa,,  aall  ffiinnee  ddii  eevviittaarree  eerrrroorrii  cchhee  

aannnnuuaallmmeennttee  ssii  rriippeettoonnoo  ppeerr  iill  ddiivveerrssoo  oorrddiinnee  iinn  eelleennccoo  ddeeggllii  aalluunnnnii..  PPeerr  ii  ddoocceennttii  cchhee  

hhaannnnoo  eeffffeettttuuaattoo  iinntteerrvveennttii  iinntteeggrraattiivvii  rriiccoorrddoo  cchhee  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ccoommppiillaattii,,  iinn  ttuuttttee  llee  ppaarrttii,,  ii  

rreeggiissttrrii  pprreessii  iinn  ccoonnsseeggnnaa,,  ccoonn  ii  ggiiuuddiizzii  ssuull  pprrooffiittttoo  ddeeii  ssiinnggoollii  aalllliieevvii;;  

33))  EEnnttrroo  iill  ggiioorrnnoo  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  pprreecceeddeennttee  llaa  sseedduuttaa  ddeeggllii  ssccrruuttiinnii  ddii  ooggnnii  ccllaassssee  ii  

ddoocceennttii  ccoonnsseeggnneerraannnnoo  ggllii  ssttaattiinnii  ccoonntteenneennttii  llee  vvaalluuttaazziioonnii  ddii  ooggnnii  ssiinnggoolloo  aalluunnnnoo,,  ddiissttiinnttee  

ppeerr  ddiisscciipplliinnee  ((ssccrriittttoo,,  oorraallee  ee  pprraattiiccoo,,  sseeccoonnddoo  llaa  ddeelliibbeerraa  aaddoottttaattaa  ddaall  CCoolllleeggiioo  

ssuullll’’eevveennttuuaallee  vvoottoo  uunniiccoo))  iinn  sseeggrreetteerriiaa  ddiiddaattttiiccaa  aall  SSiigg..  BBaalldduuccccii  oo  aall  SSiigg..  AArrbboorree..  II  vvoottii  

ssaarraannnnoo  ssuubbiittoo  ddooppoo  iinnsseerriittii  ddaall  ppeerrssoonnaallee  ddii  sseeggrreetteerriiaa  nneell  mmeennuu  ddii  AArrggoo  ee  ssaarraannnnoo  

ddiissppoonniibbiillii  aall  mmoommeennttoo  ddeelllloo  ssccrruuttiinniioo;;  ggllii  ssttaattiinnii  ssaarraannnnoo  rriiccoonnsseeggnnaattii  aaii  ddoocceennttii  iinn  sseedduuttaa  

ddii  ssccrruuttiinniioo  ddiirreettttaammeennttee  ddaall  pprreessiiddee;;  

44))  II  vvoottii,,  uunnaa  vvoollttaa  rraattiiffiiccaattii  nneellllaa  sseedduuttaa  ddeelllloo  ssccrriittiinniioo  ddeell  ccoonnssiigglliioo  ddii  ccllaassssee,,  ssaarraannnnoo  

ssttaammppaattii  ddaallllaa  pprreessiiddeennzzaa  ssuu  ddii  uunn  ppaaggeelllliinnoo  ddaa  ccoonnsseeggnnaarree  aallllee  ffaammiigglliiee;;  aa  ccoonncclluussiioonnee  

ddeellll''aannnnoo  ssccoollaassttiiccoo  ssaarraannnnoo  ssttaammppaattii  iinn  vviiaa  ddeeffiinniittiivvaa  ssuullllee  ppaaggeellllee  ee  ssuull  rreeggiissttrroo  ggeenneerraallee  

ddeeii  vvoottii;;  

55))  EE''  aappppeennaa  iill  ccaassoo  ddii  rriiccoorrddaarree  cchhee  aall  mmoommeennttoo  ddeellllaa  sseedduuttaa  ddeeggllii  ssccrruuttiinnii  qquuaaddrriimmeessttrraallii  ii  

rreeggiissttrrii  ppeerrssoonnaallii  ddeeii  ddoocceennttii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  rreeggoollaarrmmeennttee  aaggggiioorrnnaattii  iinn  ttuuttttee  llee  ppaarrttii  ee  

ddeevvoonnoo  rriippoorrttaarree  cchhiiaarraammeennttee  aasssseennzzee,,  vvoottii  ((ddeeggllii  ssccrriittttii  ee  ddeellllee  vvaalluuttaazziioonnii  rreellaattiivvee  aa  

iinntteerrrrooggaazziioonnii,,  tteesstt  ee  vveerriiffiicchhee,,  sseeccoonnddoo  iill  nnuummeerroo  ddeelliibbeerraattoo  nneell  CCoolllleeggiioo  ddeeii  DDoocceennttii)),,  

aarrggoommeennttii  ttrraattttaattii  ee  llee  aallttrree  aannnnoottaazziioonnii  iivvii  pprreevviissttee,,  mmeennttrree  aallllaa  ccoonncclluussiioonnee  ddeeggllii  ssccrruuttiinnii,,  

ssaarraannnnoo  rriippoorrttaattii  ii  vvoottii  ddeeffiinniittiivvii  aattttrriibbuuiittii  aadd  ooggnnii  aalluunnnnoo  ddaall  ccoonnssiigglliioo  ddii  ccllaassssee,,  iivvii  

ccoommpprreessaa  llaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeell  ccoommppoorrttaammeennttoo;;  

66))  VVoogglliioo  ffaarr  pprreesseennttee  aaii  SSiiggnnoorrii  DDoocceennttii  ddii  rreecceennttee  aasssseeggnnaazziioonnee  aallllaa  nnoossttrraa  ssccuuoollaa  cchhee  

uuttiilliizzzziiaammoo  llaa  pprroocceedduurraa  ddeelllloo  ssccrruuttiinniioo  eelleettttrroonniiccoo  ppeerr  ddeeddiiccaarree  ppiiùù  tteemmppoo  aallllee  vvaalluuttaazziioonnii  

iinnddiivviidduuaallii,,  ccoommee  aa  qquueellllee  ddii  rraaffffrroonnttoo  aallll''iinntteerrnnoo  ddii  ooggnnii  ccllaassssee,,  aattttrraavveerrssoo  uunnaa  aatttteennttaa  



vviissiioonnee  ssuulllloo  sscchheerrmmoo  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ddeeii  ssiinnggoollii  ddoocceennttii..  IIll  rriissppaarrmmiioo  ddii  tteemmppoo  rriissppeettttoo  aallllaa  

ccoommppiillaazziioonnee  mmaannuuaallee  ddeeggllii  aattttii  ssaarràà  qquuiinnddii  aa  vvaannttaaggggiioo  ddeellllaa  aatttteennzziioonnee  ee  ssccrruuppoolloossiittàà  

ddeellllee  ooppeerraazziioonnii..  AAllllaa  ccoonncclluussiioonnee  ddeell  ccoonnssiigglliioo,,  sseedduuttaa  ssttaannttee,,  ssii  pprroocceeddee  aallllaa  ssttaammppaa  ddeeggllii  

aattttii  ssuuii  qquuaallii  oovvvviiaammeennttee  nnoonn  ccii  ssii  ppuuòò  rriittoorrnnaarree  ppeerr  rreettttiiffiiccaarree  vvoottii,,  ssee  nnoonn  ppeerr  eerrrroorrii  

mmaatteerriiaallii  ee  pprreevviiaa  rriiccoonnvvooccaazziioonnee  ddeelllloo  ssccrruuttiinniioo..  AA  ttaall  ffiinnee  iinnvviittoo  ii  DDoocceennttii  aa  vvaalluuttaarree  

aatttteennttaammeennttee  llee  pprrooppoossttee  ddii  vvoottoo  cchhee  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ffaattttee  ppeerr  nnuummeerrii  iinntteerrii  ((eevviittaannddoo  

iinncceerrtteezzzzee  oo  ccoommuunniiccaazziioonnii  aapppprroossssiimmaattiivvee,,  vviissttoo  cchhee  iill  ssuuppppoorrttoo  eelleettttrroonniiccoo  nnoonn  aacccceettttaa  ii  

ddeecciimmaalliiii  oo  llee  ffrraazziioonnii))  ee  aa  ccoonnsseeggnnaarree  iinn  sseeggrreetteerriiaa  ggllii  ssttaattiinnii  iill  ggiioorrnnoo  pprreecceeddeennttee  ggllii  

ssccrruuttiinnii  ccoonn  ii  vvoottii  ssccrriittttii  aa  ppeennnnaa  ((ssccrriittttoo,,  oorraallee  ee  pprraattiiccoo,,  oovvee  pprreevviissttoo))  iinnssiieemmee  aall  ttoottaallee  

ddeellllee  aasssseennzzee..  OOggnnii  rriittaarrddoo  nneellllaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  rraalllleennttaa  llaa  pprroocceedduurraa  ee  ccoommppoorrttaa  pprroobblleemmii  

ppeerr  llaa  sseedduuttaa  ddeelllloo  ssccrruuttiinniioo,,  ccoonn  ggrraavvee  pprreeggiiuuddiizziioo  ddeeii  tteemmppii  ddeeii  ccoonnssiiggllii  ee  ttaannttii  ddiissaaggii  ppeerr  ii  

ddoocceennttii  ccoonnvvooccaattii,,  ssppeecciiee  ppeerr  qquueellllii  cchhee  ssoonnoo  iimmppeeggnnaattii  iinn  aallttrree  ssccuuoollee  ccoonn  llee  qquuaallii  èè  ssttaattoo  

ccoonnccoorrddaattoo  iill  ccaalleennddaarriioo..  EE’’  ddii  ffoonnddaammeennttaallee  iimmppoorrttaannzzaa  aall  mmoommeennttoo  ddeelllloo  ssccrruuttiinniioo  aanncchhee  

iill  ccoonnttrroolllloo  ddeellllaa  ccoorrrreetttteezzzzaa  ddeeii  ddaattii  iinnsseerriittii  iinn  mmeemmoorriiaa  ee  rriissuullttaannttii  ddaallllee  sscchheerrmmaattee;;  

eevveennttuuaallii  eerrrroorrii  vvaannnnoo  ccoorrrreettttii,,  pprreevviioo  aatttteennttoo  ccoonnttrroolllloo,,  ddaa  ppaarrttee  ddii  ooggnnii  ddoocceennttee  nneellllaa  

sstteessssaa  sseedduuttaa..    

  CCiiòò  pprreemmeessssoo  ccoonnvvooccoo  ppeerrttaannttoo  ii  ccoonnssiiggllii  ddii  ccllaassssee  ppeerr  ggllii  ssccrruuttiinnii  ddeell  pprriimmoo  

qquuaaddrriimmeessttrree,,  pprreessssoo  llaa  pprreessiiddeennzzaa,,  aallllee  oorree  ee  nneeii  ggiioorrnnii  rriippoorrttaattii  iinn  ttaabbeellllaa,,  ccoommee  ddaa  

ccaalleennddaarriizzzzaazziioonnee  ddeeffiinniittaa  aadd  iinniizziioo  dd’’aannnnoo,,  ccoonn  iill  sseegguueennttee  oo..dd..gg::  

  

11..  VVaalluuttaazziioonnee  gglloobbaallee  ddeellllaa  ccllaassssee,,  ddaa  ppaarrttee  ddeeii  ddoocceennttii,,  ccoonn  rriiffeerriimmeennttoo  aallll’’aazziioonnee  

ddiiddaattttiiccaa  ssvvoollttaa,,  tteenneennddoo  ccoonnttoo  ddeellllee  vvaalluuttaazziioonnii  ssccrriittttee,,  ggrraaffiicchhee  eedd  oorraallii  ee  ddeeii  ccoorrssii  iiddeeii  

eeffffeettttuuaattii;;  

22..  AAttttrriibbuuzziioonnee,,  pprreevviiaa  aaddeegguuaattaa  vvaalluuttaazziioonnee  iinnddiivviidduuaallee,,  ddeeii  vvoottii  ddii  mmeerriittoo  ppeerr  ooggnnii  

ddiisscciipplliinnaa,,  ssuullllaa  bbaassee  ddeellllee  pprrooppoossttee  ddeeii  ssiinnggoollii  ddoocceennttii;;  

33..  AAttttrriibbuuzziioonnee,,  ssuu  pprrooppoossttaa  ddeell  ccoooorrddiinnaattoorree  ddii  ccllaassssee,,  ddeellllaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeell  

ccoommppoorrttaammeennttoo  ((ii  ddoocceennttii  rrtteennggaannoo  ccoonnttoo  ddeellllee  ddiissppoossiizziioonnii  nnoorrmmaattiivvee  nnaazziioonnaallii  ee  ddeell  

RReeggoollaammeennttoo  ddii  IIssttiittuuttoo,,  vvaalluuttaazziioonnee  ddeell  ccoommppoorrttaammeennttoo));;  

44..  SSttaammppaa  ddeell  rreeggiissttrroo  pprroovvvviissoorriioo  ddeeii  vvoottii;;  

55..  SSoottttoossccrriizziioonnee  ddeeggllii  aattttii  rreellaattiivvii;;  

66..  ((QQuuiinnttee  ccllaassssii))  NNoommiinnaa  ccoommmmiissssaarrii  iinntteerrnnii  aaggllii  eessaammii  ddii  ssttaattoo  ((ssoolloo  ssee,,  nneell  ffrraatttteemmppoo,,  

ssoonnoo  ppuubbbblliiccaattee  llee  mmaatteerriiee  lloorroo  aaffffiiddaattee))..  
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