
Iscrizioni ai nidi e alle scuole dell’infanzia per l'anno 2022/2023 

comune di Milano 

 

Gli open day on line si svolgeranno nelle giornate di martedì 1 e mercoledì 

2 febbraio 2022. Per partecipare agli open day è necessario registrarsi sul 

portale dell'Amministrazione che sarà operativo dal 25 al 30 gennaio. 

 

Le iscrizioni per l'anno educativo 2022/2023 saranno attive dalle ore 

12:00 del 3 febbraio alle ore 12:00 del 22 febbraio. 

per presentare domanda di iscrizione on line sarà necessario essere in 

possesso di un’utenza SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). 

Le graduatorie saranno pubblicate nel mese di aprile 2022. 

Il nido d’infanzia è un servizio educativo, offerto alle bambine e ai 
bambini dai 3 mesi ai 3 anni di età. 

ogni nido d’infanzia si articola in due sezioni: le “sezioni piccoli”, che 
accolgono bambine e bambini dai 3 ai 12 mesi; le “sezioni medi/grandi”, 
che accolgono bambine e bambini dai 12 ai 36 mesi. 

Le sezioni Primavera, aperte alla frequenza di bambine e bambini dai 24 

ai 36 mesi di età. 

La scuola dell'infanzia accoglie le bambine e i bambini con un’età 

compresa fra i 3 e i 6 anni  

Non è possibile accogliere domande da parte di nuclei familiari 

residenti in altri Comuni. 

 

 

মিলান ক্িুমনতে মনত া সু্কল এবং মিশুসু্কতল ২০২২/২০২৩ সাতলর জনয ভমেি ।  

 

২০২২ সালের ১ো ফেব্রুয়ারর ফরাজ মঙ্গেব্ার এব্ং ২রা ফেব্রুয়ারর ফরাজ ব্ুধব্ার 

অনোইলন ওলেন ফে (open day) অনুষ্ঠিত হলব্ । ওলেন ফে (open day) ফত 

অংশগ্রহন করলত োরার জনয ২৫লশ জানয়ুারর ফেলক ৩০লশ জানুয়াররর মলধয 
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প্রশাসরনক ফোর্টালে ফরজজলেশন করলত হলব্ ।   

 

২০২২/২০২৩ মিক্ষাবছতরর জনয ভমেি কার্ িক্রি ৩রা ফেব্ুয়ামর দপুুর 

১২টা ফেতক ২২তি ফেব্ুয়ামর দপুুর ১২ টা পর্ িন্ত  ফ ালা োকতব । 

অনোইন ভরতট আলব্দন করার জনয একজন স্পীে ( SPID- পাবমলক 

ম জজটাল আইত মিটট মসতেি ) ব্যব্হারকারী োকা প্রলয়াজন ।  

২০২২ সালের এরপ্রে মালস র যাজকং প্রকাশ করা হলব্ ।  

রকন্ডারগালর্টন / রনলো সু্কেগুরে হলে একষ্ঠর্ রশক্ষামূেক ফসব্া প্ররতিান , ফে 

ফসব্াগুরে ৩ িাতসর বাচ্চা হতে ৩ বছতরর বাচ্চাতদর জনয ফদয়া হয় ।   

প্রলতযক রকন্ডারগালর্টন / রনলো সু্কলে দুষ্ঠর্ ফসকশন োলক : “ ুব ফছাট বাচ্চাতদর 

ফসকিন”, ফেখালন ৩মাস ফেলক ১২ মালসর ব্াচ্চালদর ভরতট করা হয় ; এব্ং 

আলরকর্া ফসকশন হে “ িাঝারী / বড় বাচ্চাতদর ফসকিন ” , ফেখালন ১২ মাস 

ফেলক ৩৬ মালসর ব্াচ্চালদর ভরতট করা হয় ।  

ব্সন্তকাে ফসকশনষ্ঠর্ ( sezioni Primavera ), ২৪ মাস ফেলক ৩৬ মালসর 

ব্াচ্চালদর জনয ফখাো োলক । 

রশশুসু্কে ( scuola dell'infanzia ) ৩ বছর ফেতক ৬ বছতরর ব্াচ্চালদরলক ভরতটর 

জনয গ্রহন কলর োলক ।    

অনয কিুমনতে ফর্মসত ন্সসহ বসবাসকারী পমরবাতরর আতবদন গ্রহণতর্াগ্য 

হতব না ।  

 

 

 

 


