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TTThhhaaammmeeesss   VVViiieeewww   IIInnnfffaaannntttsss 

Prospectul academiei 
 

 
Bun venit din partea personalului şi conducerii la academia noastră premiată, multiculturală.  
 
Consider că copiii nu au decât o şansă de reuşită la şcoală şi întreaga mea energie din ultimii 8 ani ca 
director la TVI a fost dedicată atingerii acestui scop: acordarea copiilor şi familiilor lor a celui mai bun start 
în viaţă şi a celei mai bune educaţii infantile posibile. 
 
Am avut un succes incredibil în această privinţă: Prezenţa la Thames View Infants este între primele 20% 
dintre toate grădiniţele de la nivel naţional, iar de câţiva ani suntem clasaţi ca cea mai bună grădiniţă din 
Barking şi Dagenham, depăşind cele mai multe grădiniţe din Londra. DfE ne-au acordat formal titlul de 
"Lider naţional în domeniul educaţiei" şi "Şcoală de asistenţă de specialitate". 
 
Am fost consideraţi de Ofsted ca “extraordinari” de două ori (în 2009 şi din nou în 2014). Considerăm că 
vom continua să menţinem acest standard.  
 
Împreună cu personalul, suntem hotărâţi să facem lucrurile să meargă pentru familia dumneavoastră.  Fiţi 
sigur că vom face tot posibilul să oferim copilului cea mai bună experienţă şcolară posibilă, iar 
dumneavoastră cel mai bun serviciu pentru clienţi şi familie. 
 
Am inclus un rezumat al informaţiilor importante şi utile. 
 
Împreună cu suportul valoros şi activităţile parentale pe care le desfăşuraţi, copilul va părăsi unitatea 
noastră excepţional de bine pregătit pentru următoarea etapă a educaţiei sale: cetăţean britanic 
excepţional, puternic, încrezător, lider în viitor, plin de compasiune, cu exprimare articulată şi raţională, 
tolerant şi cunoscător al cititului şi numerelor. 
 
Paul Jordan, 
director. 
 
 Crezul nostru  

 
 
 
 
 
 
 

 
La Thames View Infants ne străduim să fim o grădiniţă grijulie, distractivă şi 
încurajatoare, în care fiecare copil şi familia sa contează cu adevărat. 

 

Asigurăm un mediu didactic în care oricine îşi poate atinge potenţialul maxim, 
indiferent de punctul de pornire. 

 
 

 

 
 

Învăţăm copiii să respecte şi să accepte valorile colegilor şi adulţilor din 
comunitatea noastră şcolară multiculturală şi în viaţa extraşcolară, noi fiind modele 
în acest sens. 

ROMANIAN 

http://www.thamesview-i.bardaglea.org.uk/
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Vrem ca aceşti copii să se bucure de timpul petrecut la şcoală şi am creat un 
mediu sigur şi confortabil în care ei să se simtă protejaţi şi iubiţi, prin 
dezvoltarea independenţei, încrederii şi capacităţii copiilor de a lua propriile 
decizii. 

 
 
 
 

 
  

Dorim să facem comunitatea noastră şcolară primitoare şi prietenoasă şi 
considerăm că este important ca părinţii şi profesorii să conlucreze 
pentru a ajuta şi susţine copiii. 

 
 

Deoarece dorim să ne ajutăm familiile să obţină maximum posibil din 
timpul petrecut la noi, oferim o gamă de servicii care extind oferta 
şcolară şi ziua de şcoală. 

 

  

De asemenea, conlucrăm îndeaproape cu toţi specialiştii 
parteneri cheie din comunitate şi ne mândrim cu legăturile 
noastre bune.  Printre aceştia se numără Thames View Junior 
School, The Sue Bramley Children’s Centre, The Chestnuts 
Nursery, The Thames View Medical Centre, Sparrows  Nursery 
(formerly Christchurch), Social Services, şcolile din apropiere şi 
serviciile de asistenţă din London Borough din Barking şi 
Dagenham.  

 
Împreună oferim o reţea de asistenţă foarte eficientă  
pentru familii şi o componentă complet "integrată".  

 

 

 Orarul şcolar  

 
 
 
 

 
Creşa 3-4 ani Între 8:45 am şi 11:45 am şi 12:30 pm şi 3:30 pm 

Recepţie 4-5 ani Între 08:55 am şi 11:45 am şi 1:00 pm şi 3:15 pm 

Anul 1 şi 
anul 2 

5-6 ani 
6-7 ani 

Între 8:55 am şi 12:15 am şi 1:15 pm şi 3:15 pm 

 

 
 
Vă rugăm să asiguraţi punctualitatea copilului. Fiecare clasă 
începe ziua cu o activitate de citire sau aritmetică, iar copilul 
poate pierde lecţii importante dacă întârzie.  
 

 
 
 
 
 

  
 
Încercaţi să ajungeţi cu 5 minute înainte de începerea orelor, deoarece 
nu doriţi să aşteptaţi prea mult, în special în zilele reci şi umede. 
 

 
 

 

http://www.thamesview-i.bardaglea.org.uk/
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Dispunem de un club cu mic dejun pentru părinţii care lucrează ai 
copiilor din KS1. Acesta începe la 8:00 am, iar ultima intrare este la 
8:20. Ulterior, copiii sunt supravegheaţi de personalul grădiniţei. 
Pentru aceasta este aplicată o mică taxă. Începerea orelor de 
dimineaţa nu avantajează toţi copiii, iar dacă doriţi să participe 
copilul la clubul cu mic dejun, vă rugăm să veniţi şi să discutaţi cu 
Claire Smith, adjuncta mea. 

 

 Dacă întârziaţi, vă rugăm să nu opriţi copilul acasă în ziua respectivă. 
Preferăm ca un copil să întârzie decât să absenteze. La venirea la 
şcoală va trebui să vă vedeţi cu personalul biroului, pentru a vă asigura 
că prezenţa copilului este înregistrată şi este comandată masa. 

 
 Iniţiative şcolare  

 

În calitate de "şcoală prelungită", oferim copiilor o gamă de cercuri 
de activităţi serale, la care aceştia participă gratuit. Printre acestea 
se numără pregătiri de fotbal, dans şi calculatoare.  Repetăm, o zi 
prelungită nu se potriveşte tuturor copiilor, dar încercăm să 
rezolvăm dorinţele tuturor prin adaptarea cercurilor la preferinţe. 

De asemenea, dispunem de un consilier pentru asistenţă parentală, 
care pregăteşte tot felul de grupuri pentru părinţi şi poate oferi 
ajutor cu multe dintre numeroasele probleme cu care se confruntă 
familiile.  Poftiţi şi discutaţi eventualele probleme înainte ca 
acestea să se agraveze prea mult. 

 

  

Toţi copiii din Anul 2 pot închiria un iPad sau participa la 
schema noastră de Buy-Back voluntar.  Suntem o unitate foarte 
bogată în ICT şi am câştigat numeroase premii la nivel naţional 
pentru profunzimea perspectivei. Copiii din toată unitatea 
folosesc regulat, iPad-uri, dispozitive cu sistem Android, 
dispozitive Wii/Xbox şi tehnică mai convenţională. 

 
Managerul nostru tehnic va răspunde tuturor întrebărilor legate de 
PC pe care le-aţi putea avea despre calculatorul de acasă. Veniţi şi 
discutaţi cu el, iar acesta va face tot posibilul pentru a vă ajuta şi a 
vă oferi sfaturi practice. 

 

  

 
Considerăm părinţii ca parteneri şi comunicaţia dintre şcoală şi căminul familiei ca fiind esenţială. 
Există numeroase modalităţi să ţineţi legătura cu noi sau să aflaţi ce se întâmplă în culise: 
 
Primul lucru pe care trebuie să-l faceţi este să descărcaţi aplicaţia noastră.  Aceasta vă permite să: 

 ne trimiteţi opinii 

 citiţi blogul nostru  

 vedeţi date şi evenimente 

 vizitaţi site-ul grădiniţei  

 ne contactaţi în afara orelor de program 

 vă abonaţi la e-newsletter-ul nostru  
(şi să nu mai rataţi niciodată nicio scrisoare importantă!) 

 

http://www.thamesview-i.bardaglea.org.uk/
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Eu şi personalul unităţii suntem zilnic pe Twitter: este cea mai rapidă şi mai bună modalitate de a 
afla ce se întâmplă la grădiniţă. Înscrieţi-vă la feedurile noastre de pe Twitter şi aflaţi mult mai 
multe: 
                                     

@TVInfants (Paul Jordan, director) 
@ClaireTVI (Claire Smith, director-adjunct) 
@Khaled_a_Ali (Khaled Ali, şef la EYFS) 
@TVI_MissCJones (Rosa Corcoran-Jones, asistentă direcţie) 
@FiBashirTVI (Fi Bashir, specialist probleme copii şi familie) 
@TVI_ICTSupport (Simon Mordecai, Manager ICT) 

 
Urmăriţi canalul nostru pe “YouTube”… Thames View Infants TV (TVI TV).   
 
Conţine peste 250 de clipuri video cu podcasturi ale profesorilor şi sfaturile noastre 
didactice principale! 

 
 
Este întotdeauna să vă întâlniţi personal cu profesorii noştri, în special pentru a discuta despre 
învăţătură.  Cu toate acestea înţelegem că viaţa de părinte poate fi foarte ocupată şi uneori este 
dificil să găsiţi timp pentru a discuta.   Dacă dumneavoastră sau copilul aveţi întrebări despre teme 
sau aveţi nevoie de consultanţă privind cititul acasă, puteţi trimite un e-mail la: 
 

 HomeworkHelp.TVI@bdcs.org.uk  

 
Profesorii noştri vor încerca să răspundă întrebărilor sau să facă o programare pentru  
a vă ajuta ulterior, la un moment adecvat. 

 
 
Uniforma şcolară este obligatorie în cadrul academiei. Portul uniformei şcolare 
ajută la crearea unui sentiment de apartenenţă la grădiniţă şi stabileşte tonul 
pentru o bună atmosferă în locul de desfăşurarea a activităţii. Copiii poartă un 
tricou polo de şcoală, disponibil la biroul şcolar într-una dintre următoarele 6 culori 
intense: alb ca zăpada, verde lîmâie, galben soare, purpuriu regal, zmeură intensă 

şi turcoaz fericit.  Copiii pot purta orice culoare în orice zi, dar trebuie să poarte 
tricoul polo al şcolii. Regretăm, însă copiii nu au voie să poarte bijuterii în cadrul 
unităţii. 
 Este foarte nesănătos pentru copii să 

vină prea îmbrăcaţi pe vreme caldă. 
Copiii sunt foarte 
activi la grădiniţă şi purtarea unor 
straturi inutile (veste, dresuri, cămăşi 

şi salopete) duce la supra-încălzire.  
Totodată poate duce şi la pierderea de 
articole de îmbrăcăminte pe care 

aceştia le dau jos pentru a se răcori.  
Vă rugăm să îmbrăcaţi copiii în funcţie 

de vreme.  La rândul nostru, îi vom 
ajuta să rămână sănătoşi (inclusiv 
încurajându-i să dea jos din haine dacă 
le este cald şi să se îmbrace la loc dacă 
le este frig). 

 
 Prezenţa  

 

Prezenţa regulată a copiilor la grădiniţă este o cerinţă legală şi ca 
părinţii sau întreţinătorii lor să asigure prezenţa lor. Este 
descurajată orice absenţă, cu excepţia celor provocate de 
probleme medicale.  

 
 
 
 
 

http://www.thamesview-i.bardaglea.org.uk/
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Toate vacanţele familiei trebuie luate în timpul vacanţelor şcolare 
publicate.  
 
Grădiniţa nu va acorda permisiuni pentru nicio vacanţă de familie în timpul 
trimestrului.  Părinţii care iau copilul în vacanţă nepermisă sau depăşesc datele 
convenite de întoarcere riscă: 
 

 O notificare de penalizare fixă (o amendă) per adult ŞI per copil (chiar 
dacă alţi copii ai acestora sunt la alte unităţi).        

 Pierderea locului copilului.  

 Reînscrierea la autorităţile locale pentru un loc în altă unitate.      

 Trimiterea datelor familiei la ofiţerul însărcinat cu prezenţa din Borough 
 
Dar dacă copilul nu vrea să vină la şcoală, discutaţi cu noi.  Poate exista 
un motiv şi trebuie să conlucrăm pentru rezolvarea problemei. 

 

 

  
 
 

Prezenţa regulată şi o bună menţinere a programului sunt foarte 
importante pentru reuşita şcolară a copilului. 

 
 Ce pot face dacă copilul meu este bolnav? 
 
 

Dacă copilul este cu adevărat bolnav, atunci trebuie să stea 
acasăşi să se însănătoşească la pat.  

 
 

 
 
 
 

În acest caz, vă rugăm să apelaţi (020 8270 4317) sau să trimiteţi un 
sms la (07943 922 655) biroul nostru şcolar până la ora 10 dimineaţa din 
fiecare zi de absenţă şi să ne spuneţi cum se simte. Urmăm sfaturile 
guvernamentale privind problemele de sănătate şi vă putem oferi 
consultaţie la rândul nostru. 

 
Oferim un mediu foarte protector şi înţelegător şi vă putem ajuta 
copilul să revină la şcoală în multe feluri: 

 

  administrarea de medicamente copilului 
(dacă completaţi un formular special 

din birou) 

 

  supravegherea copilului în tim ce se 
recuperează şi păstrarea legăturii cu 
dumneavoastră pentru a vă comunica 
starea sa. 

 

  discuţii cu medicul de familie de la Thames 
View Medical Centre aflat în apropiere. 

  oferirea de alternative alimentare la prânz 
(prin aranjament special). 

  conlucrarea cu copilul şi cu dumneavoastră 

dacă aveţi probleme în a-l aduce la 

grădiniţă dimineaţa.  
 

 asistenţă pentru ca respectivul copil să 
prindă din urmă lecţiile pierdute. 

 
 

http://www.thamesview-i.bardaglea.org.uk/


6 
TVIacademy.org        

Thames View Infants: o companie limitată de garanţie          Înregistrată în Anglia: Număr companie 08163191         Sediu social: Thames View Infants, Bastable Avenue, Barking, Essex IG11 0LG  

 

 Ce înseamnă "bună prezenţă"? 
 
Deoarece prezenţa neregulată a copiilor la şcoală le poate fi foarte 
dăunătoare, statul a stabilit tuturor şcolilor o "ţintă naţională pentru 
prezenţa la ore, aceasta fiind de 95% din timpul alocat orelor pentru 

fiecare elev.  
 

 
 
 

  

Aceasta înseamnă că, pe parcursul anului, copiii pierd în medie numai 1 zi de 

şcoală pe lună (sau jumătate de zi din dpouă în două săptămâni). Suntem 
foarte norocoşi, deoarece copiii sunt rareori absenţi de la orele noastre. 

 
 
Deja la Thames View Infants mulţi copii se prezintă zilnic şi au o prezenţă 

de 100%.  
 

 

  
 

În fiecare trimestru acordăm familiilor care obţin prezenţă 100% un 
"ansamblu floral" foarte popular şi special. 

  
 

 
 
De asemenea, acordăm şi o bicicletă unui copil care pe parcursul unui an 
până la data respectivă a dovedit o îmbunătăţire remarcabilă a 
prezenţei. 
 

 

 

 
 Cum pot şti care este prezenţa copilului meu? 
 

Conlucrăm cu familiile şi, ca grădiniţă, monitorizăm constant prezenţa.  Mai devreme sau mai târziu, 
veţi afla dacă prezenţa copilului a fost redusă, deoarece la un moment dat vom discuta cu 

dumneavoastră acest aspect.  
 
 

În mod obişnuit, la fiecare două săptămâni examinăm prezenţa copiilor.  
În fiecare trimestru scriem fiecărui părinte dacă prezenţa copilului scade 
sub pragul de îngrijorare: 

 

 

  

 100% (nicio absenţă)  

 97% (cam jumătate de zi absenteism pe lună)     
  

 Sub 95% (jumătate de zi absenteism pe două săptămâni)  

 Sub 90% (jumătate de zi pe săptămână)  

 Sub 85% (aproape o zi pe săptămână) 

 Sub 75% (aproape o zi şi jumătate pe săptămână)  

 
 
Deşi o prezenţă de 90% poate suna bine, pe durata educaţiei unui copil, 

cei 10% pierduţi pot echivala cu pierderea unui an întreg de şcoală.   
Aducându-vă la cunoştinţă acest aspect printr-o scrisoare, putem 
conlucra pentru îmbunătăţirea prezenţei şi reuşitei copilului ca elev. 

 

 

http://www.thamesview-i.bardaglea.org.uk/
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 Care sunt efectele unei prezenţe reduse? 
  

Prezenţa neregulată a copiilor la şcoală le poate fi foarte dăunătoare pentru 

educaţie.  Statistic, copiii cu o prezenţă de peste 90% obţin note mai bune la 

examene şi sunt mai în măsură să găsească un serviciu bun mai târziu.  
 

 
 
Copiii cu o prezenţă slabă au dificultăţi în a se simţi incluşi în viaţa 

şcolară şi au tendinţa de a forma prietenii cu dificultate.  
 
 

 

  
 
Copiii consideră, în mod interesant, mai dificil să ajungă din urmă clasa cu 
lecţiile pierdute dacă absentează regulat 
 

 
 
 
Adeseori, copiii cu o prezenţă neregulată la şcoală sunt consideraţi 
 ca fiind cei mai vulnerabili. 

  
 

  
 
Acest trust academic conlucrează îndeaproape cu London Borough din 
Barking şi cu autorităţile locale din Dagenham, care se ocupă de 
punerea sub acuzare a familiilor care nu-şi trimit copiii la şcoală, 
deoarece aceasta este o contravenţie. Părinţii/susţinătorii legali sunt 
expuşi riscului de a fi amendaţi sau trimişi în judecată, obligaţi să 
participe la cursuri parentale, iar în cazuri grave, chiar privaţi de 
libertate. 
 
Nu dorim ca acest lucru să se întâmple niciunei familii a vreunui elev 
de la Thames View Infants. 

 
 
 
Grădiniţa noastră este un mediu protector şi vesel şi cu o lungă coadă de 
aşteptare, nu este corect ca familiile care doresc să-şi trimită copiii la 
noi să nu o poată face deoarece nu mai sunt locuri libere. 

 

 

 
 Demersuri de admitere 

  
Avem un număr fix de locuri în fiecare grupă din fiecare an. 
 
Thames View Infants urmează procedurile de admitere convenite cu London 
Borough din Barking şi Dagenham. 
 
Dacă nu sunt mai multe solicitări de înscriere decât numărul disponibil, 
autoritatea locală este în măsură să primească toţi copiii care doresc. Dacă 
sunt mai multe aplicaţii decât locuri, autoritatea locală necesită existenţa 
unor criterii de admitere ca să poată decide cine primeşte şi cine nu primeşte 
un loc. Criteriile de admitere sunt următoarele: 

 
1. "Copii supravegheaţi".  
2. Copii care au un frate sau o soră la şcoală sau la Thames View Junior School.  

http://www.thamesview-i.bardaglea.org.uk/
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3. Copii care locuiesc cel mai aproape de şcoală măsurat de la cel mai apropiat drum de 
acces pietonal.  

  

Copiilor cărora nu li se poate oferi un loc li se va nota numele şi vor fi trecuţi 
pe o listă de aşteptare. 

 
 

 Proceduri referitoare la reclamaţii 
 
Ne străduim să oferim o educaţie bună tuturor copiilor. Directorul şi personalul lucrează mult pentru 
a dezvolta relaţii pozitive cu toţi părinţii  Totuşi, Thames View Infants, ca academie, este obligată 
de lege să dispună şi să publice procedura privind reclamaţiile. 
 
Din momentul în care părinţii şi întreţinătorii au dubii normale şi legitime privind progresul copilului, 
realizările, comportamentul sau bunăstarea acestuia sau asociate altor aspecte conexe unităţii. Cele 
mai multe neînţelegeri sunt, adesea, neintenţionate, iar profesorii noştri vă vor asculta şi vor face 
tot posibilul pentru rezolvarea problemei.  În majoritatea cazurilor, este întotdeauna mai bine să 
prezentaţi orice problemă sau nelămurire imediat, mai întâi învăţătorului copilului; totuşi, în funcţie 
de natura problemei, poate fi necesar să abordaţi problema direct cu directorul, care, în funcţie de 
natura incidentului, va rezolva problema în mod formal sau informal. 
 
Reclamaţiile sunt gestionate printr-un proces în 4 etape care poate fi văzut în detaliu aici: 
http://is.gd/I9bK7f  

 

 
  

 
 
 
 

 

  
 Politica şi păstrarea codului de conduită 

  

Pentru a ne asigura că este menţinută siguranţa copiilor iar aceştia sunt bine îngrijiţi, 
aplicăm o varietate de instrucţiuni de îndeplinire a datoriei noastre.  Uneori, suntem 
nevoiţi să comunicăm informaţii serviciilor de asistenţă socială sau ofiţerului însărcinat de 
autorităţile locale (cu protecţia copiilor) şi să solicităm consiliere sau îndrumare. 
 
De asemenea, avem datoria de a fi atenţi şi responsabili, de prezentare a unei conduite 
adecvate şi profesioniste cât timp ne aflăm în perimetrul grădiniţei.  Astfel, se prefigurează 
relaţii lucrative armonioase, din care copiii au de beneficiat şi învăţat.  În biroul de la 
grădiniţă este disponibilă o copie a politicii codului nostru de conduită. 
 
Sperăm că veţi considera utile aceste informaţii.  Totuşi, informaţiile acestea nu prezintă 
decât o parte dintre activităţile din cadrul grădiniţei noastre, aşa că vă rugăm să veniţi şi să 
întrebaţi la biroul nostru tot ce doriţi să aflaţi, precum dimineţile la cafea, cum să primiţi 
newsletter-ul nostru prin e-mail... sau pur şi simplu ca să ne vizitaţi! 
 
O întreagă gamă de informaţii suplimentare vă sunt disponibile pe site-ul grădiniţei: 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

TVIacademy.org 
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