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  CCoorrssoo  UUmmbbeerrttoo,,  339999  --  CC..AA..PP..  ::  9944001133  --––  TTeell..DDiirreezziioonnee::  00993355//990022225577  ––    TTeell--FFaaxx    SSeeggrreetteerriiaa  ::  00993355//990055550055        

EE--  mmaaiill  ssccuuoollaa  ::  eenneeee0055660000pp@@iissttrruuzziioonnee..iitt    --    EE--mmaaiill  uuffffiicciioo  DDiirriiggeennttee  SSccoollaassttiiccoo  ::  

    CCooddiiccee  ssccuuoollaa  ::  EENNEEEE0055660000PP      --      CCooddiiccee  ffiissccaallee::  8800000033883300886688  
  

PPrroott..  nn..  113344  //BB1155  ddeell  2277//0011//22001144                                                                                                                  

CCOONNTTRRAATTTTOO  DDII  PPRREESSTTAAZZIIOONNEE  DD''OOPPEERRAA  OOCCCCAASSIIOONNAALLEE  

LL’’aannnnoo  22001133,,  iill  ggiioorrnnoo  2277  ddeell  mmeessee  ddii  GGeennnnaaiioo  ,,  nneeii  llooccaallii  ddeellllaa  DDIIRREEZZIIOONNEE  DDIIDDAATTTTIICCAA  11°°  

CCIIRRCCOOLLOO  ““NN..  VVaaccccaalllluuzzzzoo””””DDII  LLEEOONNFFOORRTTEE    

ttrraa    

LL''iissttiittuuttoo  ssccoollaassttiiccoo  11°°  CCiirrccoolloo  DDiiddaattttiiccoo    ""  NN..  VVaaccccaalllluuzzzzoo""  ddii  LLeeoonnffoorrttee  

rraapppprreesseennttaattoo  lleeggaallmmeennttee  ddaall  DDiirriiggeennttee  ssccoollaassttiiccoo    BBRRAACCCCOO  PPAAOOLLOO  

nnaattoo  aa  NNiissssoorriiaa  iill  1144..1100..11995500  

CC..FF..::  BBRRCCPPLLAA5500RR1144FF990000VV  

ee  ddoommiicciilliiaattoo  ppeerr  llaa  ssuuaa  ccaarriiccaa  pprreessssoo  ll''IIssttiittuuttoo::  11°°  CCiirrccoolloo  DDiiddaattttiiccoo  ""  NN..  VVaaccccaalllluuzzzzoo""  LLeeoonnffoorrttee  

CCooddiiccee  ffiissccaallee::  8800000033883300886688                                                            

ee  

  RRIINNDDOONNEE  MMAARRIIAA  

nnaattaa  aa  MMEESSSSIINNAA  iill  0022..0022..11997722  

rreessiiddeennttee  iinn  VViiaa  PPrriinncciippeessssaa  CCaatteerriinnaa  ,,  ss..nn..cc..  ––    

LLEEOONNFFOORRTTEE  ((EEnn))  

CCooddiiccee  ffiissccaallee  ::  RRNNDDMMRRAA7722BB4422FF115588BB  

PPaarrttiittaa  IIVVAA  ::    0011009988669900886688  

PPRREEMMEESSSSOO  

  IIll    DD..llggss  nn°°  8811//22000088    pprreevveeddee  llaa  nnoommiinnaa  ddeell  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  sseerrvviizziioo  ddii  pprreevveennzziioonnee  ee  

pprrootteezziioonnee  nneeii  lluuoogghhii  ddii  llaavvoorroo  ;;  

  CChhee  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellll’’iissttiittuuzziioonnee  ssccoollaassttiiccaa  nnoonn  rriissuullttaa  ppoossssiibbiillee  aasssseeggnnaarree  llaa  ffuunnzziioonnee  ddii  

RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  SS..PP..PP..  iinn  qquuaannttoo  iill  ppeerrssoonnaallee  iinntteerrnnoo  èè  sspprroovvvviissttoo  ddeeii  rreeqquuiissiittii  pprreevviissttii  ddaall  

ssuuddddeettttoo  ddeeccrreettoo  lleeggiissllaattiivvoo    ee  cchhee  ppeerrttaannttoo  ssii  èè  rreessoo  nneecceessssaarriioo  rriiccoorrrreerree  aa  pprreessttaazziioonnii  

pprrooffeessssiioonnaallii  ddii  eessppeerrttii  eesstteerrnnii  aallll’’iissttiittuuzziioonnee  ssccoollaassttiiccaa  ccoonn  ccoommppeetteennzzee  ssppeecciiffiicchhee  nneell  

sseettttoorree  ddeellllaa  ssiiccuurreezzzzaa  nneeii  lluuoogghhii  ddii  llaavvoorroo  ee  ccoonn  ii  rreeqquuiissiittii  pprreessccrriittttii  ddaall  cciittaattoo  aarrtt..  3322  ––  

DD..llggss..  nn°°  8811//22000088  

  CChhee  iill    ddaattoorree  ddii  llaavvoorroo  hhaa  ll’’oobbbblliiggoo  ddii  nnoommiinnaarree  iill  RRSSPPPP  ddeellll’’iissttiittuuzziioonnee  ssccoollaassttiiccaa    ee  ddii  

aassssiiccuurraarree  llaa  ffoorrmmaazziioonnee  ddeeii  llaavvoorraattoorrii  sseeccoonnddoo  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  ddaallllaa  ssoopprraa  cciittaattaa    

  

PPaagg..  11  ddii  33  
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nnoorrmmaattiivvaa  ssuullllaa  ssiiccuurreezzzzaa  nnoonncchhéé  ddaallllaa  ccoonnttrraattttaazziioonnee  dd’’IIssttiittuuttoo  ttrraa  llaa  ppaarrttee  ppuubbbblliiccaa  ee  llaa  ppaarrttee  

ssoocciiaallee    ((  aarrtt..66--  lleetttt..  DD  ,,  CCCCNNLL  22000066--22000099))    

  cchhee  ddaallll’’eessaammee  ddeell  ccuurrrriiccuulluumm  vviittaaee    pprreesseennttaattoo  ddaallll’’iinngg..  RRiinnddoonnee  MMaarriiaa  èè  ssttaattoo  aacccceerrttaattoo    

cchhee  llaa  sstteessssaa    rriissuullttaa    iinn  ppoosssseessssoo  ddeeii    rreeqquuiissiittii  pprreevviissttii    ppeerr  lloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeeii  ccoommppiittii  ddii    

RR..SS..PP..PP..  

  

SSII  CCOONNVVIIEENNEE  EE  SSII  SSTTIIPPUULLAA  QQUUAANNTTOO  SSEEGGUUEE::  

  

    ll’’iinngg..    RRiinnddoonnee  MMaarriiaa  

  qquuaallee  eessppeerrttoo  eesstteerrnnoo  ee  iinn  rreellaazziioonnee  aaii  ttiittoollii  ccuullttuurraallii  ee  pprrooffeessssiioonnaallii  ddeebbiittaammeennttee  ddooccuummeennttaattii  iinn  

aappppoossiittoo  ccuurrrriiccuulluumm  vviittaaee  ddeeppoossiittaattoo  aaggllii  aattttii  ddeellllaa  ssccuuoollaa,,  ssii  iimmppeeggnnaa  aa  pprreessttaarree  llaa  pprroopprriiaa  ooppeerraa  

iinntteelllleettttuuaallee  qquuaallee  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  SSeerrvviizziioo  ddii  PPrreevveennzziioonnee  ee  PPrrootteezziioonnee  ddeellll’’iissttiittuuzziioonnee  

ssccoollaassttiiccaa  11°°  cciirrccoolloo  ddii  LLeeoonnffoorrttee    ccoommpprreennddeennttee  ii  sseegguueennttii  pplleessssii  ::  

  SSccuuoollaa  pprriimmaarriiaa  ““  NN..  VVaaccccaalllluuzzzzoo  ““  

  SSccuuoollaa  ddeellll’’iinnffaannzziiaa  ddii  VViiaa  LLoommbbaarrddiiaa  

  SSccuuoollaa  ddeellll’’iinnffaannzziiaa  ddii  vviiaa  TToorrrreettttaa      

IInn  ppaarrttiiccoollaarree  ::      

AArrtt..  11  --  OOggggeettttoo  ddeellll’’iinnccaarriiccoo  

  

LL’’iinnccaarriiccoo  hhaa  aadd  ooggggeettttoo  lloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeellll’’iinnccaarriiccoo  ddii  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  SSeerrvviizziioo  PPrreevveennzziioonnee  ee  

PPrrootteezziioonnee  ((  ddii  sseegguuiittoo::  RRSSPPPP))  ccoossìì  ccoommee  pprreevviissttoo  ddaall  DD..LLggss  8811//0088..  

  

  IIll  RRSSPPPP  ssvvoollggee  ttuuttttii  ii  ccoommppiittii  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  3333  ddeell  DDllggss  8811//22000088  ee  nneelllloo  ssppeecciiffiiccoo::  

  iiddeennttiiffiiccaazziioonnee  ddeellllee  ssoorrggeennttii  ddii  rriisscchhiioo  eevveennttuuaallmmeennttee  pprreesseennttii  nneeggllii  eeddiiffiiccii  ssccoollaassttiiccii  ddeell  

CCiirrccoolloo  ddiiddaattttiiccoo  ((  NN..  VVaaccccaalllluuzzzzoo  ––  VViiaa  TToorrrreettttaa  ––  VViiaa  LLoommbbaarrddiiaa  ))  ccoonn  ii  pprreessccrriittttii  ccoonnttrroollllii  

ppeerriiooddiiccii    nnoonncchhéé  eeffffeettttuuaazziioonnee  ddeellllaa  lloorroo  vvaalluuttaazziioonnee  iinnddiivviidduuaannddoonnee  llee  mmiissuurree  ddii  ssiiccuurreezzzzaa;;  

iinn  ttaallee  aammbbiittoo  ::  rreevviissiioonnee  ddeell  DDooccuummeennttoo  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  ddeeii  rriisscchhii    iivvii  ccoommpprreessii  qquueellllii  ddaa  

llaavvoorroo  ccoorrrreellaattoo      ee  ddeell    DDUUVVRRII  ;;  

  eellaabboorraazziioonnee  ddeellllee  mmiissuurree  pprreevveennttiivvee  ee  pprrootteettttiivvee  eedd  ii  rreellaattiivvii  ssiisstteemmii  ddii  ccoonnttrroolllloo;;  

  eellaabboorraazziioonnee  ddeellllee  pprroocceedduurree  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  ppeerr  llee  aattttiivviittàà  aa  rriisscchhiioo  ;;  

  pprrooppoossiizziioonnee  ddeeii  pprrooggrraammmmii  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnee  ee  ffoorrmmaazziioonnee  aallllaa  ssiiccuurreezzzzaa  ppeerr  ii  llaavvoorraattoorrii;;  

  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aallllee  rriiuunniioonnii  ppeerriiooddiicchhee  pprreevviissttee  ddaall  DD..llggss..  nn°°  8811//0088;;  

  ffoorrnniittuurraa  aaii  llaavvoorraattoorrii  ddeellllaa  pprreessccrriittttaa  ffoorrmmaazziioonnee  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  pprreevveennzziioonnee  iinncceennddiioo  ee  

aannttiinnffoorrttuunniissttiiccaa;;  

  ffoorrnniittuurraa  aaii  llaavvoorraattoorrii  ddeellllee  pprreessccrriittttee  iinnffoorrmmaazziioonnii  ssuullllaa  ssiiccuurreezzzzaa  ddeell  llaavvoorroo  

  ffoorrnniittuurraa  ddii  ssuuppppoorrttoo  iinn  mmaatteerriiaa  aannttiinnffoorrttuunniissttiiccaa  rreellaattiivvaammeennttee  aaggllii  eeddiiffiiccii  ssccoollaassttiiccii  ddeeii    

pplleessssii  ““NN..VVaaccccaalllluuzzzzoo””  ,,  ““TToorrrreettttaa””  ee  ““LLoommbbaarrddiiaa””  

  SSeerrvviizziioo  ddii  ssuuppppoorrttoo  dduurraannttee    eevveennttuuaallii  vviissiittee  iissppeettttiivvee  ddaa  ppaarrttee  ddeeii  VViiggiillii  ddeell  FFuuooccoo,,    

ddeellll’’AA..SS..LL..  ,,    IIssppeettttoorraattoo  ddeell  llaavvoorroo;;  

  IInnffoorrmmaazziioonnee  ssuullllaa  ssiiccuurreezzzzaa  aaii  llaavvoorraattoorrii  ppeerr  nn°°  44  oorree;;  
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AArrtt..  22  --  DDuurraattaa  ddeell  ccoonnttrraattttoo  

LL’’iinnccaarriiccoo  aavvrràà  llaa  dduurraattaa  ddii  1122  mmeessii    aa  ddeeccoorrrreerree  ddaallllaa  ddaattaa  ddii  ssoottttoossccrriizziioonnee  ddeell  ccoonnttrraattttoo  ..  

  

AArrtt..  33  ––  CCoorrrriissppeettttiivvoo  

IIll  ccoommppeennssoo  aannnnuuoo  èè  ssttaabbiilliittoo  iinn  €€..  11..000000,,0000  ((mmiillllee//0000))  oonnnniiccoommpprreennssiivvoo  ffoorrffeettttaarriioo  

lloorrddoo((ccoommpprreennssiivvoo  aanncchhee  ddeellllaa  rriitteennuuttaa  dd’’aaccccoonnttoo  ddeell  2200%%  cchhee  llaa  ssccuuoollaa  vveerrsseerràà  aallllaa  TTeessoorreerriiaa  

PPrroovv..  ddeelllloo  SSttaattoo))..  

  II  mmaatteerriiaallii  ooccccoorrrreennttii  ppeerr  ll''eesspplleettaammeennttoo  ddeellll’’  iinnffoorrmmaazziioonnee  aaii  llaavvoorraattoorrii    ssoonnoo  aa  ccaarriiccoo  ddeellll''IIssttiittuuttoo..  

PPAAGGAAMMEENNTTOO  

IIll  rreellaattiivvoo  ppaaggaammeennttoo,,  ccoommppaattiibbiillmmeennttee  ccoonn  llaa  lliiqquuiiddiittàà  ddii  ccaassssaa  ddeellll’’iissttiittuuzziioonnee  ssccoollaassttiiccaa,,    ssaarràà  

eeffffeettttuuaattoo  aa  ccoommpplleettoo  eesspplleettaammeennttoo  ddeellll’’iinnccaarriiccoo  ee    aavvvveerrrràà  aa  rriicceezziioonnee  ffaattttuurraa  iinn  oorriiggiinnaallee  iinnddiiccaannttee  

ggllii  eessttrreemmii  ddeell  ccoonnttrraattttoo,,  iinntteessttaattaa  ee  ttrraassmmeessssaa  aallllaa  DDiirreezziioonnee  DDiiddaattttiiccaa  11°°  cciirrccoolloo  ddiiddaattttiiccoo  ““NN..  

VVaaccccaalllluuzzzzoo””  ddii  LLeeoonnffoorrttee,,nneellllaa  qquuaallee  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  iinnddiiccaattii  ttuuttttii  ggllii  eessttrreemmii  ddii  ppaaggaammeennttoo,,    ee  

aalllleeggaannddoo    llaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  ddeell  ccoonnttoo  ccoorrrreennttee  ddeeddiiccaattoo  aaii  sseennssii  ddeellllaa  lleeggggee  LL..1133  aaggoossttoo  22001100  

nn..113366  ee  rreellaattiivvee  mmooddiiffiicchhee  ssuuii  fflluussssii  ffiinnaannzziiaarrii;;  

  

AArrtt  ..44  ––  EEsscclluussiioonnii  ::    IIll  pprreesseennttee  ccoonnttrraattttoo  nnoonn  ddàà  lluuooggoo  aa  ttrraattttaammeennttoo  pprreevviiddeennzziiaallee  eedd  

aassssiisstteennzziiaallee  nnéé  aa  ttrraattttaammeennttoo  ddii  ffiinnee  rraappppoorrttoo..  LL’’iinngg..  RRiinnddoonnee  MMaarriiaa    pprroovvvveeddee  iinn  pprroopprriioo  aallllee  

eevveennttuuaallii  ccooppeerrttuurree  aassssiiccuurraattiivvee  ppeerr  iinnffoorrttuunnii  ee  rreessppoonnssaabbiilliittàà  cciivviillee..  

  

AArrtt..  55  ––  FFoorrmmaalliizzzzaazziioonnee  ddeell  rraappppoorrttoo  

  

IIll  ccoonnffeerriimmeennttoo  ddeellll’’iinnccaarriiccoo  ssaarràà  ffoorrmmaalliizzzzaattoo  ssoolloo  aallll’’aattttoo  ddeellllaa  ssoottttoossccrriizziioonnee  ddeell  pprreesseennttee  

ccoonnttrraattttoo  

  

AArrtt..  66  ––  CCllaauussoollaa  rriissoolluuttiivvaa  ––  RReecceessssoo  ee  tteerrmmiinnii  ddii  pprreeaavvvviissoo  

  

QQuuaalloorraa  iill  ccoonnttrraaeennttee,,  nneellll’’eesseeccuuzziioonnee  ddeell  ccoonnttrraattttoo,,  vveennggaa  mmeennoo  aaii  ccoommppiittii  ooggggeettttoo  ddeellll’’iinnccaarriiccoo,,  ssii  

pprroocceeddeerràà  aall  rreecceessssoo,,  pprreevviioo  pprreeaavvvviissoo  ffiissssaattoo  iinn  3300  ggiioorrnnii  ,,  sseennzzaa  cchhee  lloo  sstteessssoo    nnuullllaa  ppoossssaa  

pprreetteennddeerree  oo  eecccceeppiirree..  

  

AArrtt..  77  ––  NNoorrmmee  ddii  ssaallvvaagguuaarrddiiaa  

  

II  ddaattii  ppeerrssoonnaallii  ddeell  ccoonnttrraaeennttee  ssaarraannnnoo  ttrraattttaattii  nneell  rriissppeettttoo    ddeeggllii  aarrtttt..  77  ee  1133  ddeell  DDllggss  3300//0066//22000033  nn..  

119966..  QQuuaannttoo  nnoonn  eesspprreessssaammeennttee  pprreevviissttoo  ddaall  pprreesseennttee  ccoonnttrraattttoo  èè  rreeggoollaattoo  ddaaggllii  aarrtttt..  22222299  ee  

sseegguueennttii  ddeell  CCooddiiccee  CCiivviillee..  IInn  ccaassoo  ddii  ccoonnttrroovveerrssiiee  iill  ffoorroo  ccoommppeetteennttee  èè  qquueelllloo  ddii  NNiiccoossiiaa  ee  llee  ssppeessee  

ddii  rreeggiissttrraazziioonnee  ddeellll’’aattttoo,,  iinn  ccaassoo  ddii  uussoo,,  ssoonnoo  aa  ccaarriiccoo  ddeell  ccoonnttrraaeennttee  ..  

  

AArrtt..  88  

IIll  pprreesseennttee  ccoonnttrraattttoo  èè  ccoorrrreeddaattoo  ::  

--  ddeell  ccuurrrriiccuulluumm  vviittaaee  ddeellll’’  eessppeerrttoo  

--  ddiicchhiiaarraazziioonnee  iinneerreennttee  lloo  ssttaattuuss  ffiissccaallee  ee  ddeellllee  iinnccoommppaattiibbiilliittàà..  

  

          IILL    CCOONNTTRRAAEENNTTEE                                                                                                                          IILL  DDIIRRIIGGEENNTTEE  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  

            RRIINNDDOONNEE  MMAARRIIAA              BBRRAACCCCOO  PPAAOOLLOO                                                                                                            

__________________________________________________                                                                                                ______________________________________________  
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IInnffoorrmmaattiivvaa  aaii  sseennssii  ddeell  DD..LLvvoo  119966//22000033    

  

II  ddaattii  ppeerrssoonnaallii  rriippoorrttaattii  ssuull  pprreesseennttee  mmoodduulloo  ssaarraannnnoo  iinnsseerriittii  nneellllaa  bbaannccaa  ddaattii  ddeellllaa  DDiirreezziioonnee  

ddiiddaattttiiccaa  11°°  CCiirrccoolloo    ““NN..  VVaaccccaalllluuzzzzoo””””  ee  ssaarraannnnoo  uuttiilliizzzzaattii  ppeerr  iill  ppaaggaammeennttoo  ddeellllee  ccoommppeetteennzzee  

ssppeettttaannttii  ee  ppeerr  ggllii  aaddeemmppiimmeennttii  aammmmiinniissttrraattiivvii,,  ffiissccaallii  ee  ccoonnttaabbiillii  aa  ccuuii  èè  tteennuuttoo  aadd  aaddeemmppiieerree  ppeerr  

II''iinnccaarriiccaattoo  pprreeppoossttoo,,  nneell  ppiieennoo  rriissppeettttoo  ddii  qquuaannttoo  ssttaabbiilliittoo  ddaall  DD..LLvvoo  119966//22000033  ssuullllaa  ttuutteellaa  ddeeii  ddaattii  

ppeerrssoonnaallii..  PPrreessttaa  ccoonnsseennssoo  aall  ttrraattttaammeennttoo  ddeeii  pprroopprrii  ddaattii,,  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  2233,,    aavveennddoonnee  rriicceevvuuttaa  

iinnffoorrmmaattiivvaa,,  sseeccoonnddoo  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  ddaallll’’aarrtt..  1133  ddeell  DD..LLvvoo  3300  ggiiuuggnnoo  22000033..  nn°°119966  

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                        FFiirrmmaa  
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