Please note that we were unable to find
someone who could check that the
translations in this presentation are correct.
If you are able, we would appreciate your
feedback on this.
Vă rugăm să rețineți că nu am putut găsi pe
cineva care să poată verifica dacă
traducerile din această prezentare sunt
corecte. Dacă sunteți capabili, am aprecia
aprecierile dvs. în acest sens.

Etapa fundației
informație Începerea
școlii

Intrare defalcată
Vă rugăm să consultați orarul dvs. individual care include data și ora de începere,
abandonul și punctele de colectare.

Copiii cei mai mici mai întâi (în funcție de nevoile individuale ale copilului)
Grupa 1

Dimineaţă

Dimineața și rămâneți la prânz

Grupul 2 și 3

Dupa amiaza

Toată ziua

Toată ziua

•Dorim ca copiii să se stabilească cât mai repede
•Au multe lucruri noi la care se obișnuiesc
•Am constatat în trecut că copiii se obosesc foarte mult
când încep școala
•Copiii au mai mult timp într-un grup mai mic pentru a se
stabili în noul lor mediu

De ce jumătate de zi
pentru a începe?

Vizite virtuale la domiciliu
Vom contacta în curând pentru a organiza o vizită virtuală la domiciliu
cu tine și cu copilul tău. Unii dintre voi au deja aranjat acest lucru.
În plus, am dori să avem o altă vizită virtuală la domiciliu chiar înainte ca
copilul dvs. să înceapă școala.
De ce o vizită la
domiciliu?
•Acest lucru oferă copilului tău oportunitatea de a ne vedea din nou în
timp ce se află în împrejurimi familiare

• Acest lucru vă oferă șansa de a pune orice întrebări suplimentare

Vă vom contacta la începutul lunii septembrie pentru a aranja acest
lucru.

Pregătirea copilului pentru școală
Copiii ar trebui să poată ...

... utilizați toaleta independent
... îmbrăcați-vă și dezbrăcați-vă

Cum pot să-mi
pregătesc copilul
pentru școală?

.... se hrănesc

Vă rugăm să consultați manualul Fundației Etapelor
pentru a vedea cum vă puteți pregăti copilul pentru
învățare.

Primele zile ...

Ce se întâmplă în prima
săptămână de școală?

În prima zi a copilului dvs., vă rugăm să-i ajutați să-și găsească propriul
cârlig de haina și tava. Acestea se află în afara sălilor de curs din
Fundația Stage
Activitățile vor fi stabilite pentru copii pe care trebuie să le facă la sosire,
așa că vă rugăm să nu ezitați să vă așezați copilul la unul dintre
acestea, dacă doriți.
Dacă dumneavoastră sau copilul dvs. nu sunteți dezactivat, veți avea
ocazia să așteptați sau să telefonați mai târziu - 225319.
La sfârșitul sesiunii, copiii vă vor fi predate. Vă rugăm să ne informați în
prealabil cu privire la orice modificare a aranjamentului.

Ziua copilului tău
8.50 - se deschide școala
9.00 – înregistrare

9.10 – RWI – citire si scriere
PDR (copilul a inițiat timpul)
Gustare
11.30 – ora prânzului
12.30 – înregistrare și activitate condusă de adulți
PDR (copilul a inițiat timpul)
2.45 – timp de joaca

3.15 – Timp pentru acasa

Cum va arăta ziua
copilului meu?

Ce va face copilul tău.
„Învățăm să fim în siguranță și fericiți”
- face prieteni
- dezvoltarea încrederii în sine și a independenței
- învățarea să urmeze așteptările și rutinele
- își continuă călătoria de învățare în abilități de bază de
unde se află

Cum va arăta
învățarea
copilului meu
în primul
termen?

Ce vom face.
„Îți cunoaștem copilul”
• construirea și susținerea relațiilor pozitive
• sprijinirea copiilor în dezvoltarea încrederii în sine și a
independenței

• sprijinirea copiilor pentru a învăța așteptările și rutinele
• a afla unde se află copilul dvs. în toate domeniile de învățare,
astfel încât să le putem oferi cea mai bună dispoziție pentru a se
potrivi cel mai bine nevoilor lor.

Ce va face
personalul
pentru a asigura
cel mai bun
început posibil
pentru copilul
meu?

Ora prânzului
Cinele școlare sunt gratuite până la anul 2
Copiii pot alege să aducă acasă un prânz la pachet. Puteți decide în fiecare
zi dacă copilul dvs. va lua o cină școlară sau un prânz la pachet acasă.

Există întotdeauna o opțiune vegetariană și sandwich.

Ce fel de lucruri fac un prânz bun
la pachet?

Ce are nevoie copilul tău la școală
În fiecare zi, copiii aduc ...

sticlă de apă
(fără sticlă)

geanta de carte - poate fi
achiziționată de la biroul
școlii cu 5 GBP

Vă rog - fără saci mari

gustare suplimentară dacă
doriți - vă rugăm să
consultați foaia de gustări

Și ... Vă rugăm să
etichetați TOTUL !!!

Vă rog - niciun jucărie de acasă să nu fie adus la școală

Ce are nevoie copilul tău la școală
Lucruri pentru a rămâne la școală ...

Cizme de cauciuc

haine de
rezervă

Pantaloni scurți și pantofi PE
De ce să păstreze haine?

Din nou, vă rog - fără saci mari

Și ... Vă rugăm să
etichetați TOTUL !!!

