
令和元（2019）年 11 月８日 

保護者の皆様 

ブカレスト日本人学校 

校 長  清水 哲也 

校外体育（水泳）のお知らせ 

 

 紅葉の候，皆様におかれましては益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より、

当校の教育活動にご理解、ご協力いただき誠にありがとうございます。 

 さて，今年度も体育の授業として、次のとおり水泳学習（計３回）を行います。つきま

しては、別紙の参加承諾書に必要事項を記入していただき、１１月１５日（金）までに、

担任までご提出ください。なお、水泳学習の実施にあたり、健康面他配慮する内容があり

ましたら、合わせて承諾書にご記入ください。 

 

１ 日 時  令和元（2019）年 11 月 29 日（金）、12 月６日（金）、13 日（金）（計３回） 

 

２ 場 所  アトランティス（ATLANTIS） ※日本人学校より徒歩 20 分 

       Sos.Erou Iancu Nicolae,nr.12 Voluntari,jud.Ilfov 

             TEL: 0730188575 

 

３ 時 程  １３：３０  学校出発 

       １３：５０  アトランティス着 

       １４：１０  水泳学習開始 

       １５：４０  水泳学習終了 

       １６：００  下校（下校バス現地発、現地お迎え） 

       １６：２０  学校お迎え 

       ※現地お迎えの場合は，必ず１６：００までにアトランティスまでお越し

ください。 

       ※学校お迎えの場合，水泳学習当日の朝までに必ず担任へ連絡をお願いし

ます。 

 

４ 持ち物  水着，ゴーグル，バスタオル，水泳帽, 水泳カード（学校で配付） 

        

５ その他  （１）当日の朝，健康観察の上，体温，参加の可否を水泳カードに記入し，

持たせてください。提出がない場合は、参加することができません。 

       （２）水泳後の体温保持のため，暖かい服装にしてください。 

       （３）ご不明な点がありましたら、下記担当までご連絡をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

ブカレスト日本人学校 

担当：山崎 信也 

TEL：021-222-1985 



令和元（２０１９）年１１月  日 

 

校外体育（水泳）参加承諾書 

 

校外体育（水泳）への参加を承諾します。 

 

児童生徒氏名（          ） 

 

保護者氏名（          ） 

 

 ◎健康面その他で心配なこと、相談したいことがある場合はご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

提出〆切 １１月１５日（金） 

 

 

 

 



Către părinți                                                                                                                                         8.11. 2019 

Școala Japoneză București 

Director: Shimizu Tetsuya 

 

Anunț în legătură cu lecțiile de înot 

 

Bună ziua! Școala Japoneză vă salută și vă urează toate cele bune în această toamna frumoasă, 

mulțumindu-vă pentru sprijinul dumneavoastră constant acordat. 

Și în acest an am programat 3 ore de înot în cadrul orelor de sport ale școlii. Vă rugăm să completați 

formularul de participare și să îl aduceți la școală (dirigintelui ) până vineri, 15 noiembrie.  

1. Date de desfășurare: 29 noiembrie (vineri), 6 decembrie (vineri), 13 decembrie (vineri) 

Total: 3 ședințe. 

 

2. Loc: Clubul ATLANTIS (la 20 minute distanță de Școala Japoneză), Șoseaua Iancu Nicolae 

nr.12, Voluntari, jud. Ilfov. Tel: 0730.188.575 

 

 

3. Program:  

13:30 Plecarea de la Școală 

13:50 Sosirea la Atlantis 

14:10 Startul lecției de înot 

15:40 Finalul lecției de înot 

16:00 Final cursuri școlare (plecare de la școală sau de la bazin) 

16:20 Plecare de la școală pentru elevii după care vin părinții la sediul școlii. 

 

※Părinții care aleg să vină după elevi la clubul Atlantis sunt rugați să ajungă la bazin până la 

ora 16:00. 

※Părinții care aleg să vină după elevi la sediul școlii sunt rugați să anunțe neapărat 

profesorul diriginte în dimineața zilei cu înot. 

 

4. Lucruri necesare: costum de baie, ochelari de înot, prosop mare, cască de înot, cardul de 

înot (distribuit de școală). 

 

5. Precizări: 

 

 (1) În diminețile cu înot rugăm părinții să ia temperatura copilului și să o scrie pe card 

împreună cu acordul sau refuzul de a participa la oră. Dacă nu faceți aceste formalități, 

elevul nu poate participa la oră. 

(2) Elevii trebuie să aibă haine mai groase pentru că,după înot, resimt mai ușor frigul. Vă 

rugăm să vă asigurați că le dați astfel de haine. 

(3) Pentru întrebări suplimentare, vă rugăm să luați legătura cu profesorul responsabil, dl. 

Yamasaki, la telefonul școlii : 021.222.1985. 

 



                                                                                                                  Dată: …………noiembrie 2019 

 

Orele de sport din afara Școlii ( ÎNOT)  

Consimțământ scris 
 

Sunt de acord ca elevul ……………………………………………………………………………………………………….… 

să participe la orele de înot din cadrul orelor de sport din afara școlii. 

 

Nume părinte ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dacă aveți precizări de făcut în legătură cu elevul (anumite aspecte care merită atenție 

sporită) vă rugăm să scrieți aici: 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                              Dată limită de depunere: 15 noiembrie 2019 (vineri) 

 

 

 

 


