Traduit en Roumain

BINE AŢI VENIT LA GIMNAZIUL

I/ PERSOANE DE CONTACT :

DIRECTOR
Conduce şcoala împreună cu 3 directori adjuncţi

ADJUNCT

ADJUNCT SEGPA¹

ADMINISTRATOR

asigură gestiunea claselor,
alături de director

asigură gestiunea claselor
SEGPA, alături de director

se ocupă de ajutoarele
materiale şi financiare
pentru şcoală, de masa de
prânz

Secretară :
Se ocupă de înscrieri, de documentele administrative : dosare de bursă,
abonamente de transport în comun…
Pedagogul principal :
Alături de asistenţii pedagogici, supraveghează evoluţia şcolară a copilului
dumneavoastră : absenţe, întârzieri, comportament…
1) SEGPA (Section d’éducation générale et adaptée) – departamentul responsabil de elevii cu CES (cerinţe educative speciale)

Diriginte : câte 1 pentru fiecare clasă
Este reprezentantul profesorilor de la clasa copilului dumneavoastră ; nu ezitaţi
să programaţi o întalnire cu el.

Asistenta socială :
Vă ajută să găsiţi soluţii pentru problemele personale sau educative.
Infirmiera :
Împreună cu medicul şcolii supraveghează starea de sănătate a copilului
dumneavoastră, din şcoala primară până la gimnaziu.
Consilierul de orientare psihologica :
Îl ajută pe copilul dumneavoastră să-şi orienteze studiile.

II/ ÎNTÂLNIRILE DUMNEAVOASTRĂ CU ŞCOALA

A/ Întâlnirile:
1. În luna septembrie :
Colectivul didactic vă prezintă şi vă explică planificarea anului şcolar. Părinţii
elevilor de 6ème vizitează şcoala.

2. Predarea carnetelor de note :
Dirigintele vă primeşte pentru a vă prezenta rezultatele copilului dumneavoastră
pe primul trimestru şi pentru a vă răspunde la eventualele întrebari. Nu pierdeţi
această ocazie.

B/ Schimburile
1. şcoala deschisă :
De-a lungul unei perioade din vacanţă copilul dumneavoastră poate veni la
şcoală pentru activitaţi educative, culturale şi sportive.

2. « Valiza părinţilor » :
În timpul anului, trei intalniri vă permit să schimbaţi impresii cu ceilalţi părinţi,
în legătură cu copiii dumneavoastră : adaptarea la 6ème, calitatea somnului….

3. « Deschidem părinţilor uşile şcolii pentru a le facilita integrarea »
Profesori şi membri ai asociaţiilor de cartier stau la dispoziţia dumneavoastră
pentru diferite activităţi : învăţarea limbii franceze, prezentarea Franţei şi a
modului său de funcţionare, descoperirea şcolii franceze…

Gimnaziul are placerea să întampine copii din ţări diferite. Această bogăţie
multiculturală este menită să permită fiecăruia dintre noi să ne descoperim, să ne
respectăm şi să învăţăm să trăim împreună.
Ne dorim ca studiile copilului dumneavoastră să fie încununate de succes şi să-i
permită să devină o persoană împlinită şi responsabilă.

