ŞCOALA PRIMARĂ ARK TINDAL
Informaţii pentru părinţi şi tutori

Viziune
Noi credem în potenţialul fiecărui copil de la Şcoala primară ARK Tindal şi ne vom strădui să creăm o şcoală
care îi asigură fiecărui copil cel mai bun început în viaţă şi motivaţia de a realiza excelenţa academică. Aspirăm
să ne pregătim toţi copiii pentru universitate sau cariera aleasă de ei şi-i entuziasmăm să continue să studieze.
Deviza
Toţi copiii trebuie să înveţe deviza şcolii. Li se va cere s-o spună în mod regulat pe parcursul întregii zile:
“Good, Better, Best, I will never rest.” (Bine, mai bine, cel mai bine - nu voi pregeta niciodată)
Valori - ASPIRE
Valorile şcolii noastre stau la baza tuturor activităţilor noastre:
Achievement (Realizare)
Scholarship (Învăţătură)
Perseverance (Perseverenţă)
Integrity (Cinste)
Responsibility (Responsabilitate)
Enthusiasm (Entuziasm)
Ziua şcolară
Primul an până în anul 6:
Porţile şcolii se deschid la 8.35am. Copiilor li se solicită să aştepte pe terenul de joacă al şcolii până se sună, la
8.55 ceea ce înseamnă că trebuie să intre în rândul pentru clasa lor. Profesorii de la casă îşi conduc copiii în
linişte în cădire. Copiii care sosesc după 8.55 vor fi notaţi ca întârziaţi; dacă copii întârzie permanent la şcoală
vor fi luate alte măsuri.
La finalul zilei, porţile se deschid din nou la ora 3.25pm. Părinţii/tutorii sunt rugaţi să aştepte pe terenul de
joacă până la plecarea copiilor care se face la ora 3.30pm. Profesorii de la clasă trebuie anunţaţi că
părinţii/tutorii şi-au luat copiii.
Preşcolar:
Cursurile de dimineaţă se desfăşoară de la 8.55am până la 11.55am.
Cursurile de după-amiază se desfăşoară de la 12.35pm până la 3.30pm.
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Părinţii şi tutorii sunt bineveniţi să discute mici întrebări cu profesorii de la clasa copilului lor înainte sau după
cursuri. Dacă este necesară o întrevedere mai lungă sau mai particulară, aceştia trebuie să fixeze o
întrevedere. În cazul în care părinţi şi tutorii doresc să se întâlnească cu un un cadru diferit de profesorul de la
clasa copilului lor, vor trebui să stabilească o întrevedere prin secretariatul şcolii.
Mesele în şcoală
Toţi copiii de la primul an până la anul 6 trebuie să ia masa în şcoală. Copiii pot lua un prânz asigurat de şcoală
sau pot să şi-l aducă la pachet. Dacă părinţii şi tutorii doresc să stabilească un aranjament special, trebuie să-l
discute cu un cadru de conducere al şcoli; acordul se va da numai în împrejurări excepţionale;
În prezent tarifele sunt următoarele:
Pentru copiii din anul 1 la anul 6

1,90 GBP pe zi9,50 GBP pe săptămână

Dacă părinţii şi tutorii primesc anumite beneficii, copilul lor poate avea dreptul la mese gratuite în şcoală.
Părinţii şi tutorii trebuie să completeze un formular de solicitare şi să-l depună la secretariatul şcolii alături de
dovada beneficiilor.
Recompense
Toţi copii vor câştiga recompense pentru comportare excelentă, frecvenţă şi punctualitate. Totodată, vor fi
recompensaţi dacă demonstrează una dintre valorile ASPIRE; acordarea recompenselor se va face într-o
adunare festivă săptămânală a întregii şcoli, la care sunt invitaţi părinţii şi tutorii.
Toţi copiii au obligaţia să respecte regulile şcolii şi să îndeplinească cerinţele de comportament. Dacă copiii se
vor comporta necorespunzător, se vor aplica sancţiuni în conformitate cu politica şcolii, după caz.
Curricula şi studiul acasă
În cadrul Şcolii primare ARK Tindal asigurăm o curriculă cuprinzătoare şi echilibrată. Copiilor li se vor asigura
o largă paletă de experienţe, inclusiv excursii şi vizite legate de tematica pe care o studiază. Învăţarea va fi
personalizată, prin evaluare regulată şi sprijin individualizat. Avem un program riguros de studiu acasă şi
solicităm părinţilor şi tutorilor să-şi sprijine copiii să-şi realizeze temele cât pot mai bine şi să le prezinte la
timp la şcoală. Studiul acasă va consta dintr-o serie de activităţi, legate de învăţarea în clasă, precum fonetică,
citire, ortografie, scriere, tabla înmulţirii şi alte teme de matematică.

