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Stimați părinți și elevi, 
 
 
Mă simt foarte mândră să vă pot întâmpina la Dorothy Barley Junior 
Academy! Suntem o școală primară populară, cu 428 copii înrolați. 
 
 
Școala noastră este o comunitate căreia îi pasă și are aspirații. Considerăm că 
fiecare adult și copil din școală sunt valoroși – la fel de valoroși indiferent de rasă, 
sex, credință, religie, trecut social, realizări fizice sau intelectuale.  
 
 
Credem că școala noastră este una specială – un mediu fericit și sigur în 
care copiii noștri pot să crească și să se dezvolte în tineri încrezători și de 
succes. 
 
 
Școala noastră este o școală în care: “Copiii sunt prețuiți ca și indivizi într-o 
atmosferă de îngrijire și se sărbătoresc culturile tuturor elevilor din școală, 
pentru ca aceștia să se simtă înțeleși. Raportul IQM Centre of Excellence din 
februarie 2017”. 
 
 
Suntem nerăbdători să vă primim ca parte din familia noastră. 
 
 
Dacă aveți vreodată îngrijorări, nu ezitați să ne contactați. 

Dna Leicester 

Director 
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Personalul din Dorothy Barley Junior Academy 2017/2018 
 

Echipa Senioră de Conducere 

Director - Dna C Leicester 

Director Adjunct -Dna L 0'Connor 
 

Asistent de Director - Dl K Arrowsmith 
 

Asistent de Director I Persoană pentru includere - Dra L Lewis 
 

Asistant de Director - Dra R Andrews 

Manager Business - Dra L Corris  

Șef Clasa a 6-a -Dra S Robertson 

Șef Clasa a 5-a - Dna M Choudhury 
 
Șef Clasa a 4-a - Dra P Rose 

 
Șef Clasa a 3-a - Dra S Bristol 

 
 
 

Echipa pentru Salvgardare/ Includere 

Învățător Senco I Arp - Dna J Green 

Bunăstarea elevilor I Persoană desemnată pentru salvgardare - Dna D 

Nickless Asistent Bunăstarea elevilor I Admiteri - Dna M Dawes  

Mentor Comportament - Dra A Stanborough 

Consilier Școlar - Dra M Figueira 
 
 
 
Secretariat 

 
Dna N Kemp – Funcționar Senior Administrație și Prezență 

 
Dra S Miah –Administrație și Finanțe 

 
Dra L Wooding – Asistent Administrație 

 
 
 
 
Persoana responsabilă pentru școală 

 

Dl S Pyne            
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O zi de școală la DBJA 
 
 
 
 

8.35am – Poarta școlii se deschide pentru ca elevii să intre în curte și să se 
linieze.  
 
8.40am – Copiii stau în linie, iar învățătorii ies afară pentru a-i întâmpina și a 
intra cu ei în școală. 
 
8.45am – Toate ușile curții se închid – copiii care ajung la școală după această 
oră trebuie să intre prin secretariat. 
 
8.50am – Începe școala – Copiii care ajung după această oră sunt notați ca și 
întârziați și vor trebui semnați de intrare la secretariat. 
 
10.30am – Ora de careu pentru toată școala. 
 
10.45am – Pauză - 15minute 
 
12.00pm- 12.45pm – Pauza de masa clasele 3 & 4 
 
12.30pm- 1.15pm – Pauza de masa clasele 5 & 6 
 
3.05pm – Ziua de școală ia sfârșit – copiii sunt aduși afară în curtea principală 
împreună cu clasele lor, pentru a fi trimiși către părinți/ tutori. Copiii cu vârsta 
peste 14 ani pot colecta frații/ surorile mai mici. 
 
Vă rugăm să rețineți: Numai copiii din clasa a 6-a pot fi lăsați să meargă 
singuri acasă, odată ce părinții și-au dat permisiunea la secretariat. 
 
Cluburile de după orele școlare se desfășoară de luni până joi între 

3.15- 4.30pm. Copiii sunt colectați din curtea principală. 

Secretariatul școlii este deschis până la 5pm luni - joi și până la 4pm vineri. 
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Uniforma noastră școlară 
 

 

Este de așteaptat ca, copiii de la DBJA să poarte uniforma școlară completă. 
 
Pentru a se evita pierderea articolelor valoroase de îmbrăcăminte, TOATE 

piesele de uniformă și pantofii trebuie etichetați cu numele sau inițialele copilului 

d-voastră. 
 
Uniforma noastră:- 
 
Pantaloni negri sau tricou negru cu dresuri/ colanți negri 
 
Tricou tip polo alb sau cămașă 
 
Pulover albastru marin sau hanorac 
 
Pantofi negri sau adidași complet negri 
 
Fetele pot purta rochii cu carouri albastru și alb în perioada 

trimestrului de vară. 

Echipament pentru educație fizică:- 

Pantaloni scurți sau pantaloni de trening negri 
 
Tricou alb 
 
Pulover sau hanorac albastru sau negru 
 
Adidași sau teniși negri 
 
 
 
 
Uniforma poate fi cumpărată de la orice magazin cu îmbrăcăminte, de ex. 

Tesco, Asda, Sainsburys, Debenhams, Peacocks, Primark. 
 
Pentru uniforma cu sigla școlii, vă rugăm să vizitați website-ul furnizorului nostru la  

Uniform7.co.uk 
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Plăți pentru masa școlară 
 

Folosim Parentpay în școală pentru toate plățile școlare – prânz, excursii 
și cluburi – vă rugăm să consultați fișa informativă anexată. 

 
Mesele școlare se taxează cu £2.10p pe zi, cu excepția cazului în care aveți 
dreptul la mese școlare gratuite (Free School Meals - FSM), alternativ copilul 
poate aduce la școală un pachet cu mâncare. 

 
Dacă considerați că vă calificați pentru FSM, vă rugăm să 
aplicați pe: 

 
https://www.lbbd.gov.uk/residents/schools-and-leaming/financial- 

support-for-pupils-and-students/free-school-meals 
 

Excursii școlare 
 
Veți fi întotdeauna informați cu privire la excursiile școlare viitoare și va trebui 
să semnați un formular de consimțământ pentru fiecare excursie. 

 
Vă rugăm să vă asigurați că verificați buletinul nostru Barley Bulletin în fiecare 
săptămână pentru toate informațiile actualizate legate de excursiile și 
evenimentele școlii. 

 
Cluburi după programul de școală 

 
Organizăm cluburi extra-școlare după programul școlar de luni până joi, de la 
3.15pm la 4.30pm. 

 
În fiecare trimestru se trimit scrisori pentru ca, copiii să se înregistreze la 
cluburile de după programul școlar și părinții sunt anunțați dacă copilului i s-a 
oferit un loc în vreun club. 

 
Medicamente la școală 

 
Dacă copilului d-voastră trebuie să i se administreze vreun medicament în timpul 
orelor școlare, vă rugăm să discutați la secretariat, care vă poate sfătui în 
legătură cu procedura pentru administrarea medicamentelor. 



ROMANIAN 

Îmbolnăvire 
 

Dacă copilul d-voastră nu se poate prezenta la școală datorită unei boli, vă 
rugăm să sunați la secretariatul școlii la 020 8270 4962 în prima zi de 
îmbolnăvire. 

 
Primul ajutor 

 
Mulți membri de personal din școala noastră sunt instruiți în acordarea 
primului ajutor. La pauzele de dimineață și cea pentru masa de prânz există 
o persoană de serviciu pentru acordarea primului ajutor. În timpul lecțiilor, TA 
sau personalul de la secretariat asigură acordarea primului ajutor. Incidentele 
de administrare a primului ajutor sunt notate într-o aplicație de urmărire. 

 
Punctualitate 

 
Copiii se aliniază în curtea școlii de la ora 8.40am pentru a intra în școală, orice 
copil care ajunge după 8.45am va trebui să intre prin secretariat pentru a ajunge 
la clasă. Orice copil care ajunge după 8.50am este marcat ca și întârziat și va 
trebui să fie semnat de intrare la secretariat. Întârzierile sunt urmărite și notate, și 
se organizează ședințe cu părinții în cazul întârzierilor persistente. 

 
Prezența 

 
DfE se așteaptă ca fiecare copil de vârstă școlară să ajungă la școală la timp, în 
fiecare zi. Ținta școlii noastre pentru prezență este de 97%, prezența pentru 
fiecare copil este urmărită și notată. Dacă copilul d-voastră trebuie să lipsească 
de la școală pentru roice programări, de ex. medicale/ dentare/ la spital, vom 
solicita să ne arătați dovada acestora la secretariat. 

 
Cititul și temele pentru acasă 

 
Fiecărui copil i se dă un jurnal pentru citire atunci când încep a frecventa DBJA, 
ne așteptăm ca fiecare copil să citească cel puțin 10 min în fiecare seară, și ca 
aceasta să fie înregistrată în jurnalul lor și semnată de un părinte. Tema pentru 
acasă se dă vinerea în caiete de teme și trebuie făcută și adusă în clasă până 
miercurea care urmează. 
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Comportamentul în școală 
 
Ne așteptăm ca toți copiii să se comporte bine în școală și să urmeze regulile 
noastre de aur. Școala are politici clare de comportament și anti-hărțuire, care 
sunt revizuite anual de către organul de guvernare. 
 
Regulile de aur:- 
 
 
Suntem blânzi.   
Nu rănim pe alții. 
Suntem drăguți și de ajutor.    
Nu rănim sentimentele nimănui.  
Ascultăm.  
Nu întrerupem. 
Suntem cinstiți.    
Nu ascundem adevărul. 
Muncim din greu.   
Nu risipim timpul nostru sau pe al altora.  
Avem grijă de bunuri.   
Nu irosim și nu deteriorăm lucruri. 
 
 
 
Politicile și procedurile noastre 
 
Pentru politicile noastre complete actualizate și orice alte informații 
suplimentare, vă rugăm să vizitați website-ul școlii la 
www.dorothybarleyjunioracademy.co.uk 
 
Puteți să ne urmăriți și pe twitter @DBJschool 
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