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Kif forsi tafu din is-sena għalqet il-Kindergarten ta' St Francis Santa Luċija, u dik ta' Ħal
Luqa mhux ser tiftaħ fl-ewwel sena Kindergarten is-sena skolastika li jmiss. Dan ifisser
li għandna 28 post inqas mis-snin l-imgħoddija. Bħalissa għaddejja applikazzjoni
quddiem l-awtoritajiet edukattivi sabiex tiżdied klassi tal-ewwel sena Kindergarten f'St
Francis Birkirkara. Jekk din l-applikazzjoni tintlaqa' allura 14-il post minn dawk li ntilfu
jiġu ggwadanjati.
Din is-sena n-numru ta' applikazzjonijiet għall-ewwel sena Kindergarten ta' St Francis
huwa ta': 43 Subien u 33 Bniet li jwassal għal total ta' 76. Però in-numru totali ta'
postijiet vakanti huwa ta' 57 post. Fosthom għandna ħafna applikazzjonijiet għal
Birkirkara li 14 minnhom biss jistgħu jiġu aċċettati ġo Birkirkara. Għalhekk b'dispjaċir
ninfurmawkom li ma għandniex post għal kulħadd. Jekk tiżdied klassi f'Birkirkara jfisser
lin-numru ta' applikanti li ma jkollniex post għalihom jonqos. Għal aktar dettalji ara lpaġna ta' wara.
F'dawn iċ-ċirkostanzi ddeċidejna li l-ewwel naraw tintlaqax l-applikazzjoni sabiex tiżdied
klassi f'Birkirkara u wara ssir laqgħa għall-ġenituri sabiex jittellgħu l-poloz. Din il-laqgħa
issir ftit qabel ma ssir il-"Polza tal-Għażla" ta' "Applikanti Oħra" fis-26 ta' April 2018.
Jiddispjaċina ta' dan l-inkonvenjent iżda dehrilna li din kienet l-aħjar triq li stajna nieħdu
f'din is-sitwazzjoni.
Dejjem tagħkom,

Fr Charles Mallia
f'isem il-Bord tad-Dħul fl-Iskejjel tal-Knisja

APPLIKAZZJONIJIET TA' STUDENTI FL-EWWEL SENA KINDERGARTEN
FIL-KINDERGARTENS TA' ST. FRANCIS
Din is-sena n-numru ta' applikazzjonijiet għall-ewwel sena Kindergarten ta' St Francis huwa ta':
43 Subien u 33 Bniet li jwassal għal total ta' 76. Lista ta' dawn l-applikanti tidher fuq il-websajt
tal-Kurja. Fost dawn l-applikazzjonijiet għandna ħafna għall-Kindergarten ta' Birkirkara.
Għalhekk se jkollna napplikaw ir-regolament 1.2 li jiddetermina min għandu jidħol l-ewwel.
Skont dan ir-regolament l-ewwel jiġu kunsidrati tfal tal-impjegati u wara dawk li ħuthom se
jkunu jattendu l-istess skola.
Dawn it-tabelli juru kemm ġew offruti postijiet fir-Regolamenti, kemm applikaw skont il-kriterju
tal-impjegati u tal-aħwa li ħuthom se jkunu fl' istess skola u kemm "baqa' postijiet":

SUBIEN
KINDERGARTEN

POSTIJIET
OFFRUTI

APPLIKANTI
IMPJEGATI
U AĦWA

POSTIJIET
"LI BAQA' "

St. Francis Birkirkara

7

14

-7

St. Francis San Ġwann

4

1

3

St. Francis San Pawl il-Baħar

3

0

3

St. Francis Siġġiewi

5

2

3

19

17

2

TOTAL

Minn din it-tabella tas-subien jidher li sakemm nibqgħu bi klassi waħda f'Birkirkara ma hemmx
post għal sebgħa subien aħwa li ħuthom se jkunu jattendu l-istess skola.

BNIET
KINDERGARTEN

POSTIJIET
OFFRUTI

APPLIKANTI
IMPJEGATI
U AĦWA

POSTIJIET
"LI BAQA' "

St. Francis Birkirkara

7

18

-11

St. Francis San Ġwann

11

0

11

St. Francis San Pawl il-Baħar

11

0

11

St. Francis Siġġiewi

9

1

8

TOTAL

38

19

19

Minn din it-tabella tal-bniet jidher li sakemm nibqgħu bi klassi waħda f'Birkirkara ma hemmx post
għal ħdax-il tifla aħwa li ħuthom se jkunu jattendu l-istess skola.
Dan ifisser li jekk tiżdied klassi oħra f'Birkirkara, sebgħa subien u sebgħa bniet oħra jieħdu
posthom f'Birkirkara. Għalhekk fost it-tfal tal-impjegati u l-aħwa li se jkollhom ħuthom Birkirkara,
minn total ta' tnejn u tletin (14+18 = 32) applikant, tmienja u għoxrin minnhom jieħdu posthom
f'Birkirkara. L-erbgħa li jifdal jieħdu sehem f'polza mal-applikanti l-oħra ta' St Francis għallpostijiet li baqa' fil-kindergartens l-oħra ta' St Francis.
Globalment għandna 19-il post għas-subien u 38 għall-bniet, total ta' 57 post. Minn naħa l-oħra
kellna total ta' 76 applikant. Dan ifisser li b'dispjaċir ma għandniex post għal dsatax-il applikant.
Jekk tiżdied klassi f'Birkirkara jfisser lin-numru ta' applikanti li ma jkollniex post għalihom
f'Kindergarten ta' St Francis jonqos għal ħamsa. Dawk li ma jkollniex post għalihom jiġu nklużi
fil-polza ġenerali. Għalhekk ma hemmx għalfejn tapplikaw bil-kriterju ta' "Applikanti Oħra".

