
 

 
 
 
 

 

Despre sistemul educațional englez: școlile generale 

Ghid pentru părinții copiilor care folosesc engleza ca 

limbă suplimentară (EAL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ce subiecte acoperă acest ghid? 
 

 

Aici puteți găsi informații practice care vă pot ajuta să găsiți un loc la o școală pentru copilul 
dumneavoastră și să înțelegeți sistemul educațional englez. 

În Anglia există mai multe tipuri de școli, inclusiv unele la care părinții trebuie să plătească (adică școli 
cu taxă/independente/private). 

Acest ghid vă prezintă școlile engleze pentru care nu trebuie să plătiți (adică școlile de stat). Există 
mai multe tipuri de școli de stat, printre care: 

• școli ale autorităților locale (LA), finanțate de guvernul local; 

• academii și școli gratuite, finanțate de guvernul central, care adeseori sunt parte a unui trust; 

• școli religioase, asociate cu o anumită religie. 
 

De asemenea, aveți opțiunea de a școlariza copilul acasă, integral sau parțial. Aceasta este denumită 
educație la domiciliu (sau educație opțională la domiciliu sau școlarizare la domiciliu). Aflați detalii aici: 
https://www.gov.uk/home-education. 

http://www.gov.uk/home-education
http://www.gov.uk/home-education
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1. Cum pot găsi o școală pentru copil? 

Pentru a găsi un loc într-o școală pentru copil luați legătura cu consiliul local (denumit și autorități locale 
sau LA) deoarece: 

• Consiliul local trebuie să găsească un loc într-o școală din zonă pentru copii cu vârsta cuprinsă 
între 5 și 16 ani. 

• Puteți găsi informații suplimentare despre admiterea în școli aici: 

https://www.gov.uk/schools-admissions 
 

Iată câteva idei care să vă ajute să decideți ce școală preferați: 

• Vizitați școala în serile în care este deschisă. 

• Consultați site-ul web al școlii. 

• Citiți raportul celei mai recente inspecții Ofsted: https://reports.ofsted.gov.uk/. 

• Verificați performanțele generale ale școlii: 

https://www.compare-school-performance.service.gov.uk/. 

• Discutați cu alți părinți despre școală. 

 
După ce aflați ce școală preferați va trebui: 

• Să completați formularul de cerere online, precizând câteva școli care vă plac. 

• Pentru cererea de școală generală includeți zona de proximitate. 

• Solicitați asistență din partea echipei de admitere în școală a consiliului local [CB2], deoarece 
procesul de cerere poate fi complicat. 

• Întrebați la consiliul local dacă există alte persoane, grupuri comunitare sau translatori care vă 
pot ajuta. 

 
 
 

 
 

 

 

Trimestrele și vacanțele școlare variază în diferite zone din Anglia. 

 

Pentru a afla datele consultați-vă cu personalul didactic sau accesați următorul site web: 

https://www.gov.uk/school-term-holiday-dates 

3. Cum aflu datele trimestrului școlar și ale vacanțelor? 

Toți copiii din Anglia trebuie să înceapă educația cu program întreg în trimestrul următor datei în 

care împlinesc cinci ani. Cu toate acestea, cei mai mulți copii sunt incluși într-o clasă pregătitoare 

începând cu luna septembrie următoare împlinirii vârstei de patru ani. 

Pentru informații suplimentare despre data când copilul ar trebui să înceapă școala contactați autoritățile 

locale. 

2. La ce vârstă va începe copilul școala? 

http://www.gov.uk/schools-admissions
http://www.compare-school-performance.service.gov.uk/
http://www.compare-school-performance.service.gov.uk/
http://www.compare-school-performance.service.gov.uk/
http://www.compare-school-performance.service.gov.uk/
http://www.gov.uk/school-term-holiday-dates
http://www.gov.uk/school-term-holiday-dates
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4. La ce să mă aștept din partea școlii? 

Citiți Prospectul școlar sau Broșura de întâmpinare pentru părinții noi și vizitați site-ul web; solicitați ajutorul 
școlii pentru traducerea informațiilor, dacă este necesar. 

 
Copilul va beneficia de: 

• activități introductive pentru a-l ajuta să se adapteze la școală; 

• un loc într-o clasă de aproximativ 30 de copii de aceeași vârstă; 

• un orar regulat cu lecțiile predate de același învățător; 

• Unele ore (de exemplu Educația fizică (PE) și muzica) pot fi predate de un profesor; 

• acces la o programă completă - pentru informații complete consultați informațiile de mai jos; 

• teme asociate lecțiilor din clasă; 

• o abordare favorabilă incluziunii, în care toți copiii sunt tratați corect. 

 
Ce altceva va face copilul meu la școală? 

Copilul va fi în măsură să ia parte la activități extrașcolare, excursii cu școala și alte evenimente, printre care: 

• adunări și posibilități de rugăciune comună; 

• activități și cercuri extrașcolare, de exemplu sport, muzică și teatru; 

• excursii școlare la locuri de interes/teatre/evenimente sportive; 

• adunări și producții ale clasei la care se urmăresc copiii jucând roluri; 

• evenimente sociale și strângeri de fonduri, precum zile sportive, târguri de 
vară și Crăciun, discoteci și ghicitori. 

 
Cum o să știu ce se întâmplă la școală? 

Personalul didactic va lua legătura cu dumneavoastră în mod regulat, pentru ca să știți ce se întâmplă 
în clasa copilului. Școlile folosesc diferite forme de comunicare, printre care: 

• site-ul școlii: date, informații și anunțuri importante; 

• înștiințări: sms-uri, rețele de socializare (de exemplu Twitter) și aplicații; 

• sisteme online: mese la școală și ședințe cu părinții; 

• e-mailuri și scrisori: informații despre școală, clasă și vacanțe; 

• ședințe cu părinții și rapoarte: ședințe față în față și rapoarte; 

• întâlniri și seri informative: despre viața și activitățile școlare; 

• comunicări directe: conversații individuale prin telefon sau e-mail.  

 

Aflați mai multe informații discutând cu ceilalți părinți de la locul de joacă. 
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5. Ce așteaptă școala din partea mea? 

 
În calitate de părinte, se așteaptă de la dumneavoastră: 

• să trimiteți copilul la școală în fiecare zi și la timp, dacă nu este bolnav, nu 
are o programare sau nu este o sărbătoare religioasă. Găsiți detalii despre 
transportul școlar gratuit de la consiliul local aici: 

https://www.gov.uk/free-school-transport. 

• Contactați școala pentru a comunica motivul absenței copilului. 
Înștiințați școala în avans, dacă se poate. 

• Să duceți copiii în vacanță doar în timpul vacanțelor școlare. Dacă decideți să luați copilul în 
vacanță în timpul trimestrului este posibil să plătiți amendă. Pentru detalii contactați școala sau 
vizitați următorul site web: https://www.gov.uk/school-attendance-absence. 

• să înștiințați școala cu privire la evenimentele sau circumstanțele importante pentru copil sau 
familie.  Personalul didactic va face totul ca să vă ajute. 

• Să comunicați informații medicale și detalii de contact. 

• Să completați formularele de consimțământ pentru a fi de acord 
cu deplasarea copilului în excursii școlare, pentru a i se face 
poze, etc. 

 
 

 
 

 

6. Ce funcție are fiecare persoană din școală? 

Consultați prospectul școlar sau site-ul web al școlii pentru a vedea fotografiile și numele 

membrilor personalului; uneori acestea sunt afișate și la intrarea în școală. 
 

Întrebați la școală care dintre membrii personalului vor lucra cu copilul. Printre 

aceste persoane se pot număra: 

• leaderi principali – de exemplu dirigintele, dirigintele adjunct; 

• personal administrativ – de exemplu secretara școlii; 

• personal didactic – de exemplu învățătorul și 

asistentul; 

• personalul coordonator – de exemplu responsabilul 

cu relația școală-casă sau mentorul de studiu; 

• personal specialist – de exemplu profesorii EAL 

(Engleză ca limbă suplimentară), SENDCo 

(Coordonatorul pentru nevoi de educație speciale 

și dizabilități), Profesorul principal numit pentru protecție (DSL). 

http://www.gov.uk/free-school-transport
http://www.gov.uk/free-school-transport
http://www.gov.uk/school-attendance-absence
http://www.gov.uk/school-attendance-absence
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7. Ce se predă și se testează la școală? 

Consultați tabelul de mai jos pentru a vedea în ce fază, etapă și grup 

de an va fi copilul și ce evaluări/teste/examene va avea: 

Pentru detalii suplimentare accesați https://www.gov.uk/national-curriculum. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Faza Etapa Grupul de 
an 

Intervalul 
de vârstă 

Evaluări/teste/ 
examene 

Subiecte studiate 

 
P

ri
m

a
r 

Etapa 
fundamentării 
primilor ani 
(EYFS) 

Anul 
pregătitor 

4-5 Finalul anului 
pregătitor: profilul 
EYFS este 
finalizat 

Comunicare și limbaj, 
dezvoltare fizică, dezvoltare 
personală, socială și 
emoțională, capacitate de 
citire și scriere, matematică, 
înțelegerea lumii, arte 
expresive și desen 

Etapa principală 
1 

Clasa 1 5-6 Finalul anului 1: Engleză, matematică, științe, 
design și tehnologie 
(DT), istorie, geografie, 
artă și desen, muzică, 
educație fizică (PE, 
inclusiv înot), 
calcul 

  Verificare fonetică 

  cu verificare 

   

Clasa 2 6-7 Finalul anului 2: 

Etapa principală 1 

Teste SAT 

 

Etapa principală 
2 

 

Clasa 3 
 

7-8 
 

Clasele 3-5: 
 

Engleză, matematică, științe, 
design și tehnologie 
(DT), istorie, geografie, 
artă și desen, muzică, 
educație fizică (PE, 
inclusiv înot), 
calcul, limbi străine antice  
și moderne 

Clasa 4 8-9 Evaluări interne 

Clasa 5 9-10 constante 

Clasa 6   10-11  

Finalul clasei 6: 

Etapa principală 2 

Teste SAT 

http://www.gov.uk/national-curriculum
http://www.gov.uk/national-curriculum
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8. Ce va avea nevoie copilul meu? 

 
Întrebați la școală dacă trebuie uniformă școlară și de unde se cumpără. 

• Multe școli din Anglia cer copiilor să poarte uniformă, dar unele nu cer. 

• De la școală veți primi o listă cu ce trebuie cumpărat și vi se va spune și 
de unde să cumpărați; întrebați și de kitul PE și de kitul de înot. 

• Dacă aveți dificultăți financiare, discutați cu personalul școlii, 
este posibil să vă poată ajuta. 

Întrebați la școală de echipamentul de învățare, care poate include: 

• un ghiozdan pentru cărți, teme și scrisori de la școală; 

• un rucsac pentru kitul PE, mâncarea de prânz și alte echipamente; 

• un penar pentru instrumente de scris, de exemplu stilouri, creioane etc.; 

• un calculator și alte echipamente de matematică. 

 
Întrebați la școală ce opțiuni oferă pentru masa de prânz a copilului, care pot include: 

• o masă la școală – uneori denumită prânz școlar sau cină școlară; 

• un pachet – adus de acasă; 

• o masă acasă – merge acasă la prânz. 

 
Întrebați care este meniul la școală, prețul și cum se plătește, deoarece: 

• școala vă poate ajuta dacă aveți cerințe de meniu special, de exemplu mese halal; 

• copiii în etapa de Pregătire, clasa 1 și clasa 2 primesc mese școlare gratuite; 

• si alți copii pot primi mese școlare gratuite (FSM) dacă familia beneficiază de anumite ajutoare. 
Puteți afla detalii de aici: https://www.gov.uk/apply-free-school-meals. 

 
 

 

 
 
 

 

10. Cum îmi pot ajuta copilul să învețe? 

Aflați cum vă puteți ajuta copilul să învețe aici. 

9. Ce ajutor suplimentar există pentru elevii care au nevoie? 

• Ajutor coordonator: pentru ajutor privind eventualele probleme legate de școală sau casă 

• Profesorul principal numit pentru protecție: pentru a ajuta 

cu problemele grave 

• Asistență pentru limba engleză (EAL): pentru a ajuta 

la învățarea limbii engleze în clasă 

• Asistență la învățare: dacă respectivul copil are 

nevoi educaționale speciale sau dizabilități 

• Agenții externe: specialiști care ajută școala să ajute copiii 

Aflați cum vă puteți ajuta copilul să învețe  aici. 

http://www.gov.uk/apply-free-school-meals
http://www.gov.uk/apply-free-school-meals
https://www.bell-foundation.org.uk/eal-programme/guidance/parental-involvement/

