
KONFERENZA EPISKOPALI MALTIJA 
Segretarjat għall-Edukazzjoni Kattolika 
 
 
Regolamenti  tad-Dħul għal Snin Oħra fl-Iskejjel tal-Knisja f’Għawdex 

 għas- Sena Skolastika 2020/2021 
 

1) Għalkemm l-entry points fl-Iskejjel tal- Knisja f’Għawdex huma fil-KG1 u Form 1, skont l-
esiġenzi ta’ kull skola, u skont tibdil li jseħħ minn żmien għal żmien, għall-fini tal- 
applikazzjonijiet, kull nuqqas li hemm bżonn jimtela fi kwalunkwe sena, huwa suġġett għal 
dawn ir-regolamenti.  
 

2) In-numru ta’ tfal f’kull klassi huwa dejjem dak stabbilit mit-trattati iffirmati u maqbula  mis- 
Segretarjat għall-Edukazzjoni Nisranija.  

 
3) L-ebda dħul ta’ studenti ma jista’ jsir fl-ebda skola jekk mhux dak li jsegwi dawn il- proċedui 

u regolamenti.  
 

4) Il-postijiet li għandna disponibbli huma dawn: 
 

Skola St Theresa, Kerċem: 
 

Year 2 – 4 postijiet (sena tat-twelid 2014)         Year 1 – post wieħed (sena tat-twelid 2015) 
 

5) Kull min japplika għal post irid ikun twieled fis-sena applikabbli ma’ dik is-sena tad-dħul.  
Il-Bord tad-Dħul jista’ jilqa’ talbiet ta’ tfal li għal xi raġuni jkunu rrepetew sena primarja. 
F’dan il-każ il-ġenituri għandhom jiktbu: Bord tad-Dħul, Kurja tal-Isqof, PO BOX 1, Victoria, 
fejn għandu jiġi spjegat għaliex qiegħda ssir din it-talba. It-talba tiġi evalwata u tingħata 
deċiżjoni dwar il-każ. Kull deċiżjoni tal-Bord tiġi komunikata lill-ġenituri. 
 

6) Fil-każ ta’ Applikanti tewmin, triplets, jew aħwa mwielda fl-istess sena, jekk jidħol wild, l-
oħrajn awtomatikament jikkwalifikaw taħt il-kriterju tal-aħwa, dejjem skont il-postijiet 
disponibbli.  

 
7) Fil-każ ta’ tewmin, triplets, jew aħwa mwielda fl-istess sena, iridu jimtlew applikazzjonijiet 

different għal kull applikant.  
 

8) Meta jitħabbru l-applikazzjonijiet, jitħabbru eżatt in-numri ta’ studenti, l-iskola, u l-eta’ li 
fiha hemm il-postijiet vakanti. Ma jiġu aċċettati ebda applikazzjonijiet barra minn dawn. 

 
9) L-Applikazzjonijiet ikunu miftuħa mit-Tnejn, 13 sal-Erbgħa, 15 ta’ April 2020, bejn it-8am u 

s-2pm.  
 

10) L-applikazzjonijiet isiru fl-uffiċċju tas-Segretarjat għall-Edukazzjoni Nisranija, Sqaq Bondi (it-
trejqa ta’ maġenb il-Kurja) 

 
11) Dokumenti meħtieġa mill-applikanti: 



 
i) Ċertifikat tat-twelid (oriġinali) mir-Reġistru Pubbliku; 
ii) Dikjarazzjoni tal-Aħwa / Impjegati mill-Kap tal-iskola meta u fejn neċessarju; 
iii) Kopja tad-digriet ta’ separazzjoni fejn neċessarju; 
iv) Karta tal-identita’ murija minn min qed japplika; 

 
 

12) Wara li jagħlqu l-applikazzjonijiet, jiġu applikati, jekk ikun hemm bżonn, il-kriterji tad-dħul 
hekk kif stabbiliti: 

 
a. Tfal tal-impjegati fl-istess skola jew kumpless skolastiku; 
b. Ulied impjegati tas-Segretarjat tal-Edukazzjoni Nisranija, fl-iskola Seminarju Minuri u 

l-iskola Sekondarja Konservatorju tal-Isqof; 
c.  Aħwa fl-istess skola 
d.  (Jekk ikun il-każ) studenti li għandhom residenza fiżika fl-Għasri, li ma jidħlux fil-

kategoriji ta’ hawn fuq, għandhom dritt jidħlu fl-iskola Laura Vicuna; 
e. Applikanti oħra bil-polza. 

 
13)  Jekk in-numru ta’ applikanti ikun daqs jew inqas minn dak vakanti, dawn jidħlu b’mod 

awtomatiku. Jekk ikun hemm aktar applikanti minn postijiet disponibbli, allura ssir polza 
bejniethom.  
 

14) F’każ fejn ikun hemm bżonn ta’ polza, l-applikanti jiġu mgħarrfa meta u fejn se ssir. 
 

15) Dawk li jkunu  ħadu sehem fil-polza imma ma telgħux, jibqgħu f’Waiting List għal xi post li 
jista’ jinqala’.  

 
16) Din il-Waiting List tibqa’ tgħodd għal sena skolastika.  

 
17) F’ċirkustanzi fejn każijiet jistgħu jitqiesu li għandhom bżonn ta’ għajnuna soċjali, tista’ ssir 

applikazzjoni, ssotanzjata minn dokumenti minn professjonisti, fejn jiġi spjegat għaliex dan 
il- każ għandu jitqies bħala każ soċjali. F’dan il-każ, it-talba tintbagħat Malta fejn tiġi 
evalwata mill-Bord tad-Dħul għall- iskejjel tal-knisja.    

 
18) Ikun hemm ħlas ta’ 15 eur ma’ kull applikazzjoni.  

 
19) Kull informazzjoni li int tagħti lill-Bord tad-Dħul dwarek u dwar it-tifel / tifla tiegħek u li 

skont l-Att tal-2018 dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data hija “data personali”, tiġi 
pproċessata biss skont l-Att imsemmi. Aktar tagħrif dwar il-Protezzjoni tad-Data jista’ 
jinkiseb mill-websajt: www.thechurchinmalta.org. 

 

http://www.thechurchinmalta.org/

