Întârzieri
Întârzierea este o problemă gravă în timpul
şcolii. Dacă elevii nu ajung la şcoală la timp,
procesul de învăţare a acestora este imediat
afectat. Prima jumătate de oră a zilei este cea
mai importantă. Nu lăsaţi copilul să întârzie la
şcoală şi să se simtă neliniştit tot restul zilei!
Elevii care întârzie la strigarea catalogului, de
obicei pierd ocazia de a se întâlni cu prietenii
dimineaţa şi de a dezvolta deprinderile sociale
vitale pentru perioada pe care o vor parcurge în
sistemul educaţional, precum şi ca adult.
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Şi în sfârşit
Şcolile din Anglia diferă foarte mult de cele
din alte ţări. Uneori aceste diferenţe vă pot
părea ciudate, dar este important să
perseveraţi. Copilul dvs. are uimitoarea
posibilitate de a putea vorbi două limbi şi de a
înţelege două culturi.
Aceasta reprezintă o pregătire minunată pentru
viitorul său
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Facem cu toţii parte din Europa, dar fiecare ţară este diferită.
De aceea am realizat acest ghid pentru a vă ajuta să înţelegeţi
cum funcţionează sistemul şcolar din Martea Britanie.
Sperăm că va fi util
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Pentru început…..
Mulţi copii participă la grupuri de joacă
împreună cu părinţii, apoi copiii trec la PreSchools (unităţi preşcolare). Guvernul britanic
poate oferi sesiuni gratuite. Puteţi afla detalii
suplimentare prin intermediul Children’s
Information Service (serviciul de informaţii
pentru copii) www.southamptonchildcare.org.uk
sau la 0800 169 8833 (apel gratuit de la un
telefon fix).
Apoi vine momentul să înceapă şcoala, iar
copilul trebuie să înceapă în luna septembrie,
ce precede cea de-a cincea aniversare. În
Anglia, conform legii, copii trebuie să înceapă
şcoala de la vârsta de 5 ani. Asta înseamnă mai
devreme decât în alte ţări, însă şcolile de aici
sunt bine pregătite să facă faţă copiilor mai
mici, existând un bun echilibru între învăţare şi
joacă

Ce este într-un nume?
Poate fi confuz, deoarece în Southampton sunt
numeroase tipuri de şcoli, pentru copii de toate
vârstele. Unele sunt cunoscute ca şcoli primare,
altele ca şcoli pentru infanţi şi juniori. Mai jos
este un tabel care prezintă denumirile diferitelor
tipuri de şcoli din Southampton şi vârsta copiilor
înscrişi în acestea.
Tipul şcolii

Vârsta copilului

Infant school

4-6 ani

Junior school

7-11 ani

Primary school

4-11 ani

Secondary school

11-16 ani

College

16-18 ani

Pentru a spori confuzia, unele Secondary
Schools (şcoli secundare) sunt acum denumite
"Academies" (licee publice (gratuite) cu

fluent în minim două limbi

că sunt ajutaţi şi că neliniştile lor sunt
ascultate.

Cum puteţi să vă ajutaţi copilul să-şi sporească
3. Telefonaţi la şcoală cât mai curând posibil
prezenţa şi şansele în viaţă?
pentru a le comunica de ce este absent copilul
şi când credeţi că va reveni. Dacă acest lucru
1. Interesaţi-vă regulat de prezenţa copilului dvs.
este dificil din cauza limbii, solicitaţi unui
prieten să apeleze şcoala şi reţineţi că în multe
2. Discutaţi regulat cu copilul despre şcoală şi
şcoli sunt probabil cadre care vorbesc limba
aflaţi ce crede despre aceasta. Este mai probabil
română.
ca prezenţa copiilor să crească dacă aceştia simt
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4. Ţineţi copilul acasă numai dacă este cu
adevărat bolnav .
5. Evitaţi luarea de concedii în timpul şcolii.
6. Pentru a evita problemele aflaţi programul
şcolar zilnic, de ex. au luat PE kit
(echipamentul de sport)? Bani de masă?
Citiţi scrisorile ce vă sunt trimise de către
şcoală. Dacă nu sunteţi încrezători în
capacitatea dvs. de a citi în engleză, întrebaţi

dacă poate fi făcută o traducere sau dacă
poate cineva să vă ajute să înţelegeţi.
7. Încurajaţi şi lăudaţi prezenţa bună de câte ori
puteţi.
Pentru rezolvarea problemelor, discutaţi cu
reprezentanţii şcolii.
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Intimidarea
În cazul în care copilul vă vorbeşte despre acte
de intimidare ce au loc în şcoală, trebuie să vă
adresaţi imediat personalului didactic. Acesta va
putea să vă ajute să rezolvaţi problemele şi să
ofere copilului un sentiment de siguranţă. Nu
suferiţi în tăcere. Comunicaţi şcolii orice
problemă

Este important să vă implicaţi!
Prezenţa şcolară a copilului va fi foarte atent
monitorizată de şcoală şi de autorităţile locale.
Absenţa de la şcoală este o barieră în calea
reuşitei. În calitate de părinţi, vă revine
responsabilitatea de a asigura prezenţa şcolară a
copilului dvs. Dacă aveţi probleme, spuneţi-ne.
Şcoala şi The School Attendance and
Safeguarding Team (echipa pentru prezenţă şi
siguranţă şcolară din Southampton) va încerca să
vă sprijine.
Părinţilor le revine responsabilitatea de a permite
copiilor o educaţie la frecvenţă completă, iar în
caz contrar este posibilă adoptarea de măsuri
legale. Prezenţa la şcoală nu este opţională, ci
impusă prin lege!

Iată câteva aspecte surprinzătoare legate
de prezenţă...
În cazul în care copilul are o prezenţă de 90%
într-un an şcolar, aceasta constituie echivalentul
unei jumătăţi de zi de absenţă în fiecare
săptămână!
O prezenţă de 90% în cei 5 ani de liceu
înseamnă ½ an şcolar absenţă!
17 zile de absenţă de la şcoală pe an = înseamnă
o penalizare de 1 punct la GCSE (bacalaureat)
(GCSE sunt examenele pe care le dau elevii la
vârsta de 16 ani)
În cazul în care copilul dvs. obţine rezultate bune
în sistemul de învăţământ, acesta poate câştiga o
sumă de până la două ori mai mare decât un adult
necalificat.
Copilul dvs. are ocazia uimitoare de a fi

Schools" (liceu pregătitor pentru facultate) iar
unii le denumesc colegii!
Multe şcoli secundare sunt specializate într-un
domeniu, dar tot predau toate materiile,

Băieţi şi fete!
În Southampton majoritatea şcolilor sunt mixte.
De fapt, singurele şcoli pentru un "singur sex"
sunt cele două licee catolice St Anne’s şi St
George. Pentru a vă înscrie copilul în aceste
şcoli catolice nu trebuie să plătiţi, aşa cum este
cazul şcolilor similare din alte ţări.

Trecerea anuală în altă clasă
Primul an de şcoală se numeşte "Reception"
(recepţie) sau "Year R." (anul R) Anul următor
se numeşte Year 1 (anul 1). La vârsta de 16 ani
copiii sunt în Year 11 (anul 11).
La finele anului şcolar, copilul trece în grupa de
clasă următoare. De exemplu, în cazul în care
copilul este în anul 7, în septembrie următor va
trece în anul 8, indiferent de capacităţile sau
realizările sale şcolare. Nu există repetenţie

Admiterile
Dacă sunteţi în căutarea unei şcoli pentru copil
puteţi să vă adresaţi departamentului de
admitere (telefon 0238083 2125) pentru a
solicita informaţii despre şcolile cele mai
apropiate de locuinţa dvs. Vi se vor comunica
locurile disponibile, iar în cazul în care copilul
este de vârstă corespunzătoare şcolii primare
(între 4 şi 11 ani) va fi necesar să contactaţi
şcoala pentru a solicita informaţii. Dacă au
locuri libere veţi fi invitat la o întâlnire
preliminară şi pentru o posibilă vizită a şcolii.
Apoi vi se va comunica o dată de începere.
În cazul în care copilul merge la şcoală pentru
prima dată, la nivel de copil mic/nivel primar,
veţi primi o scrisoare de admitere pe adresa de
domiciliu
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în care veţi fi informat care este şcoala
aparţinătoare
. De la şcoala respectivă ridicaţi un pachet de
aplicaţie, completaţi formularul şi returnaţi-l la
şcoala care vă convine cel mai mult. Copilul nu
va fi înregistrat automat în sistemul şcolar decât
dacă s-a născut în zonă sau a beneficiat de servicii
precum cele medicale sau de educaţie într-o
unitate de învăţământ preşcolar. Vă rugăm să
verificaţi cu grijă dacă numele copilului dvs.
figurează sau nu în sistem . Pentru a verifica acest
lucru vă puteţi adresa departamentului de
admitere.
În cazul în care copilul este de vârstă liceală (între
11 şi 16 ani) după ce contactaţi departamentul de
admitere, acesta vă va trimite un formular de
aplicaţie, pe care trebuie să-l completaţi şi să-l
returnaţi. Apoi, acesta va fi trimis şcolii pe care
aţi selectat-o. Este posibil ca răspunsul liceelor la
aplicaţie să dureze până la două săptămâni.
Acestea vă vor oferi un loc sau vă vor trimite o
scrisoare de refuz. (De exemplu, dacă nu mai sunt
locuri) de obicei departamentul de admitere
decide dacă o şcoală mai poate primi elevi sau
nu.. Dacă sunteţi refuzat, puteţi face apel
împotriva deciziei, dar trebuie să aveţi motive
întemeiate pentru care şcoala trebuie să ofere un
loc copilului dvs., iar acest lucru va fi luat în
considerare de comisia de apel. Dacă apelul nu
are succes, tot sunteţi obligat prin lege să asiguraţi
educaţia copilului dumneavoastră, iar în acest
scop: va fi necesar să aplicaţi la o altă şcoală.
În cazul în care copilului i se oferă un loc veţi fi
invitat să vizitaţi şcoala, apoi vă va fi
comunicată o zi de începere.

Ce trebuie să aştepte părinţii şi copiii din
partea şcolii
Părinţii trebuie să se aştepte ca respectivul copil
să primească o educaţie din partea unui personal
corespunzător.
Trebuie să existe sprijin pentru nevoile
particulare ale părinţilor, iar şcolile vor încuraja
părinţii să colaboreze cu ele pentru orice
problemă apărută care implică educaţia
copilului.
Pentru a discuta activitatea copilului, şcolile vor
stabili programări pentru "seri parentale".

• În cazul în care copilul revine la şcoală cu
ghips sau copci.
• Copilul are nevoie de ore limitate de PE
(sport) sau joacă, timp de mai mult de trei zile
consecutive.

Detalii de contact
Verificaţi dacă detaliile de contact ale şcolii
sunt curente şi actualizate. Este important ca
şcoala să vă poată contacta în timpul zilei, în
cazul în care copilul se simte prea rău pentru a
rămâne la ore.

Vacanţe, etc...
Copilul trebuie să fie la şcoală, iar vacanţele
acestuia trebuie luate numai în timpul celor
şcolare. În cazul în care copilul trebuie să
lipsească în timpul trimestrului, trebuie mai întâi
să obţineţi aprobarea şcolii şi trebuie să ştiţi că
această aprobare nu se acordă automat. Poate fi
tentant să trimiteţi copilul în ţara de origine
pentru programări medicale sau stomatologice,
dar acest lucru nu trebuie făcut în timpul
trimestrului

Amenzi
Pentru vacanţe neautorizate unele şcoli din
Southampton transmit Fixed Penalty Notices
(înştiinţări de penalizare fixă). Acestea implică o
amendă de £50 per părinte sau întreţinător. Dacă
amenda nu este achitată în 24 de ore, cuantumul
acesteia va creşte la £100 per părinte sau
întreţinător.
Orice şcoală va recomanda părinţilor să nu
întrerupă activitatea şcolară a copiilor, deoarece
aceştia pierd părţi importante din educaţie.
Totodată, aceste acţiuni pot împiedica
respectivul copil de a intra în ritmul de învăţare
şi de a-şi atinge potenţialul maxim.
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Durerile minore
În majoritatea cazurilor copilul se va simţi destul
de bine pentru a merge la şcoală; totuşi, în cazul
în care copilul prezintă dureri persistente de dinţi
sau urechi, acesta trebuie să fie consultat de un
dentist sau medic. De exemplu, pentru o durere
de cap minoră pe care copilul o acuză nu este
necesar să-l ţineţi acasă.

Vărsăturile şi diareea
În cazul în care copilul vomită, ţineţi-l acasă
până când este capabil să ţină mâncarea. De
asemenea, un copil cu diaree trebuie ţinut acasă.
Dacă starea copilului nu se îmbunătăţeşte
conform aşteptărilor, adresaţi-vă medicului.

Durerile în gât
În cazul în care copilul acuză uşoare dureri în gât
şi nu prezintă şi alte simptome, acesta poate
merge la şcoală. Dacă durerea este însoţită de
stare febrilă, copilul trebuie ţinut acasă.

Programările medicale /la GP (medicul
generalist)
Dacă nu sunt urgenţe, acestea trebuie făcute în
afara orelor de curs!

Absenţa pe termen lung
În cazul în care copilul lipseşte de la şcoală mai
mult de trei zile sau este absent perioade scurte în
mod frecvent, este posibil ca şcoala să vă solicite
să participaţi la o şedinţă cu Education Welfare
Officer and School Health Nurse (responsabilul
cu probleme de viaţă şcolară şi asistenta medicală
a şcolii).

Scrisori
Este necesară o scrisoare din parte părinţilor atunci
când:
•

Copilul are o afecţiune ce impune

spitalizarea sau îngrijiri medicale.

şi va încuraja părinţii să participe la şedinţe
pentru orice problemă pe care copilul ar putea să o
prezinte. Este important să păstraţi legătura cu şcoala,
pentru ca aceasta să vă transmită informaţii
actualizate privind modificările şi evenimentele ce
au loc în şcoală şi pentru a verifica activitatea
copilului.

alt profesor. Copilul dvs. va avea un diriginte
(Class Turor) care va face prezenţa dimineaţa şi
după-amiaza şi va avea rolul de
îndrumător pentru copil în şcoală.

În şcolile Infant/Primary (copii mici/nivel primar),
copiii pot avea fie un singur învăţător, fie un
Ce aşteaptă şcoala din partea copiilor şi
număr mic de profesori, comparativ cu liceul.

părinţilor?

În liceu, copiilor li se predă fiecare materie de către
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Şcoala se aşteaptă ca respectivul copil să participe

la cursuri zilnic. Şcoala trebuie să fie înştiinţată într-o şcoală pentru copii mici/nivel primar.
privind orice absenţă a copilului, din prima zi
în care copilul este absent.
Copiilor li se poate oferi sprijin dacă au
probleme în şcoală, indiferent dacă acestea
sunt legate de lecţii sau dacă implică
probleme pe care copilul le are cu grupul de
prieteni. Şcolile vor oferi un nivel
corespunzător de educaţie copilului şi se vor
aştepta ca părinţii să-şi sprijine copiii
verificând dacă aceştia şi-au făcut temele,
precum şi ajutându-i la citit în timpul cât sunt

prezenţă

Anii de şcoală sunt foarte importanţi şi dorim să
ne asigurăm că toţi copiii obţin beneficii maxime
din educaţia primită. Participarea la cursuri întro şcoală din străinătate ridică probleme
suplimentare pentru părinţi şi copii, dar prezenţa
zilnică
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a copiilor la cursuri importantă.
Rata prezenţei în şcolile din Southampton este
printre cele mai scăzute din ţară şi s-a constatat o
creştere constantă a numărului de copii care
absentează. Pentru îmbunătăţirea acestei situaţii
avem nevoie de sprijinul tuturor părinţilor.

din acest pliant şi aveţi în vedere posibilitatea
trimiterii copilului la şcoală pentru cursurile de
după-amiază. Pentru consiliere suplimentară
puteţi discuta cu un membru al personalului
şcolar, cu medicul sau asistenta medicală a
şcolii.

Sam şi Odo!

Iată câteva sfaturi

Probabil vă întrebaţi despre cine vorbim!
Ei bine, SAM este mascota prezenţei,
care vizitează toate şcolile pentru copii
mici/nivel primar şi şcolile pentru juniori,
pentru a transmite mesajul că o bună
prezenţă la cursuri chiar este importantă!
SAM este prescurtarea de la School
Attendance Matters (prezenţa la cursuri
contează). Copiilor din şcoli le place să-l
vadă şi să privească întrunirile lui, la care
participă şi prietenul său ODO. ODO este
prescurtarea de la Odd Days Off (absenţe
motivate). ODO le arată copiilor cât de
important este să nu aibă absenţe nici
măcar motivate şi cum pot acestea să-i
afecteze la şcoală.

Temperatură ridicată

Puteţi vedea fotografii cu SAM şi ODO în tot
oraşul. În ziare, în afişe din şcoli, certificate de
prezenţă sau puteţi să-l vedeţi pe SAM chiar şi la
poartă, salutând copiii care vin la timp la şcoală!
Folosiţi aceste ocazii pentru a le reaminti copiilor
cât este de important să meargă la şcoală şi ce
amuzant poate fi!

Boală
Când decideţi că este necesară absenţa copilului
de la şcoală, trebuie să luaţi decizia pe baza unor
motive raţionale. Nu este acceptabilă absenţa unui
copil de la şcoală pe motiv că sora sau fratele
acestuia este bolnavă/bolnav. Reţineţi faptul că
durerile matinale trec adeseori, astfel încât nu
ţineţi copilul acasă "pentru orice eventualitate"
când acesta ar putea să fie la ore. Dacă aveţi dubii,
consultaţi îndrumările

În cazul în care copilul tremură sau are frisoane,
este neobişnuit de rece sau fierbinte, este posibil
să aibă temperatură. Aceasta poate fi provocată
din diverse motive. Dacă aţi urmat procedurile
necesare de reducere a temperaturii, însă copilul
încă prezintă stare febrilă, acesta nu trebuie
trimis la şcoală. Totuşi, copilul trebuie să revină
la şcoală după 24 de ore din momentul în care se
simte şi arată mai bine.

Răceală şi tuse
Un copil se poate prezenta la şcoală cu răceli
sau tuse minore. Totuşi, copiii care prezintă
tuse insistentă sau persistentă trebuie să stea
acasă.
După dispariţia tusei şi când copilul se simte
mai bine, acesta trebuie să revină la şcoală.

Iritaţii
O iritaţie poate fi primul semn al multor
afecţiuni pediatrice, precum varicela sau pojarul.
Iritaţia sau petele pot acoperi în întregime corpul
sau pot fi localizate într.o singură zonă. Nu
trimiteţi copilul la şcoală dacă prezintă iritaţii
sau erupţii inexplicabile, până când acesta este
văzut de către un medic.
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