
De ce pot merge mai multi copii la scoala? 

Ce s-a schimbat? 

Ce se intampla cu fratii si cu surorile celor care vin 
la scoala? 

Inapoi la scoala 
Informatii pentru parinti copiilor 

din clasele I 
 

 

Este bine pentru 
bunastarea mentala a 
copiilor. 

Este bine ca copii sa 
socializeze cu alti copii.

 

Scoala este cel mai bun loc 
pentru ei sa invete. 

 
 

 
 

 

22 Iunie 

 
In scoala 

 

 
       Acasa 

 

 

Din 22 Iunie vom deschide scoala pentru copiii din clasele I (Year 1): 

 Clasa Wren si Clasa Snowdrop v-or veni in fiecare luni si marti; 

 Clasa Rabbit si clasa Cherry v-or veni in fiecare miercuri si joi; 

 

In continuare scoala va fi deschisa pentru copii vulnerabili si pentru copii 
parintilor care lucreaza (Keyworker children), plus pentru copii din clasele a 6-
a(Year 6). 

 

 

 

 

Numai copiii din clasele I (Year 

1), clasele a 6-a (Year 6), copiii 

vulnerabili si copiii parintilor 

care lucreaza (Keyworker 

children) pot veni la scoala. 

             Copiii din Foundation Stage,       

Y2, Y3, Y4 si Y5 trebuie sa stea acasa. 

22 

 
YEAR 6 

Copii vulnerabili si copii 

parintilor care muncesc. 

 
YEAR 2 

 
YEAR 3 

 
YEAR 4 

 
YEAR 5 

 
YEAR 1 



 
 

 

Vom planifica riscurile inainte 

ca                      scoala sa fie 

deschisa. 

Toata  lumea se va spala pe maini 

regulat.

 

 

 

Daca un copil sau un membru al 

familiei este bolnav, nu mai poate 

veni la scoala. 

 

Vor fi cel mult 15 copii in fiecare 

clasa (acestia v-or fi cunoscuti ca un 

grup). 

    Scoala va fi curatata     mult mai 

regulat. 

 

 

Pentru a face acest lucru, va trebui sa 

introducem modificari la orele de 

deschidere si de inchidere a scolii. Nu 

se va permite nici unui parinte sa 

intre in incinta scolii.

 

 

Este de asteptat ca toti copiii si 

personalul scolar sa respecte 

noile reguli privind distantarea 

sociala. 

Copiii v-or invata, se v-or juca si v-or 

manca cu aceasi copii si adulti din 

grupul lor.

 

 

 

Tot personalul scolii si toti elevii v-

or avea temperature luata la 

sosirea la scoala. 

In cazul in care copilul dumnea-

voastra sau altcineva din groupul 

respectiv va avea unul dintre 

sintome va trebui sa va izolati 

copilul 14 zile si sa il duceti sa ii 

faceti testul.

 

 

Va rugăm să rețineți: V-om incerca foarte mult sa încurajăm copiii să mențină 

distanțarea socială, dar acest lucru nu poate fi garantat. 
 

 

 
 
 

In cazul in care copilul dumnea-

voastra este sanatos si vi sa spus 

din ce grup face parte, atunci il 

puteti adduce la scoala. 

Nu v-or exista amenzi in cazul in care 

copilul dumnea-voastra nu va merge 

la scoala. Este la alegerea dumnea-

voastra daca vreti s ail trimiteti la 

scoala. 

Copilul meu trebuie sa vina la scoala? 

Cum ne asiguram ca scoala este in siguranta? 

£ 


