
令和２（２０２０）年６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 

 

令和２年度の年間行事予定について（お知らせ） 

 

初夏の候，保護者の皆様におかれましてはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。また日頃より

当校の教育活動にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて，ルーマニアでは緊急事態が警戒事態に変わり現在も継続しています。学校の再開時期について検

討してまいりましたが，５月３日ルーマニア政府のアラファト内務次官（緊急事態総局長）から学校の再

開は９月１５日ということ示され，その後も変更がないことがわかりました。 

この決定を受けて，当校としては本年度の年間行事を以下のように決定いたしました。今後，感染状

況の変化によって，更なる変更がありうることをご了解くださるようお願いします。 

 

１  本年度の主な行事 

9/15 着任式,始業式,入学式 11/20 授業参観・保護者会 12/19 冬季休業 1/6 授業再開・書き初め 

1/21 百人一首大会 1/28･29 スキー学習 2/12 なわとび大会・授業参観 3/12 お別れ集会・保護

者会 3/19 修了式,離任式 3/20 学年末休業 

 

２  中止した行事（9 月以降） 

9 月秋祭り，持久走大会 10 月学習発表会 11 月水泳学習 12 月もちつき大会 

 

３  本年度の見通し 

(1)  授業日 

・本年度のみ特例として９月１５日から後期とし，学習評価・評定は後期だけとします。 

・１０月初めの秋休み（５日間）は設定せず，通常の授業日とします。 

(2)  行事 

・行事は「密集，密接の回避」「準備にかかる時間」「授業時数の確保」などを考慮しました。 

(3)  オンライン授業 

・４／２７～７／１７までの１２週間，８／３１～９／１１の２週間実施します。 

 

４  その他 

(1)  行事の詳細については添付した「年間行事予定表」をご覧ください。HP にも掲載済です。 

(2)  ご不明な点がありましたら右記担当までお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

＜担当：小齊平やよい＞ 
TEL: 021-222-1985 
email: jpsbucharest@gmail.com 



 
8 iunie 2020 

În atenția părinților  

Școala Japoneză București 

DIRECTOR Shimizu Tetsuya 

 

Înștiințare cu privire la evenimentele școlare din anul în curs 

  

Primiți, vă rugăm, urările noastre de sănătate acum, la început de vară. Vă mulțumim pentru înțelegerea și 

sprijinul dumneavoastră constant, acordate activității noastre. 

 Pe teritoriul României, starea de urgență a fost schimbată în stare de alertă, care continuă în prezent. Pe 

parcursul perioadei anterioare am purtat discuții cu privire la redeschiderea școlii însă, la data de 3 mai, 

Secretarul de Stat Raed Arafat, Președinte al Comitetului pentru Situații de Urgență, a indicat ziua de 15 

septembrie ca dată de redeschidere a școlilor, iar de atunci această dată a rămas neschimbată.  

Respectând această decizie, școala noastră a hotărât următorul program pentru anul în curs. Totuși, vă 

rugăm să înțelegeți faptul că mai pot apărea modificări în funcție de evoluția numărului de persoane infectate. 

 

1. Principalele evenimente școlare ale anului în curs 

15 sept. Ceremonia de sosire, de începere a cursurilor, de admitere în școală; 

20 noi. Ore deschise/Ședință cu părinții; 19 dec. Vacanța de iarnă;  

6 ian. Reluarea cursurilor/Caligrafie; 21 ian. Concursul celor o sută de poezii 

28-29 ian. Tabăra de schi; 12 feb. Concursul de sărit coarda/Ore deschise;  

12 mar. Ceremonia de despărțire/Ședință cu părinții;  

19 mar. Ceremonia de sfârșit al cursurilor, de plecare;  

20 mar. Vacanța de sfârșit de an școlar 

 

2. Evenimente anulate (începând cu luna septembrie) 

Sept. Festivalul Toamnei, Alergarea de rezistență; Oct. Serbarea Școlară; 

Noi. Cursurile de înot; Dec. Festivalul turtelor mochi 

 

3. Perspectiva anului școlar 

(1)  Numărul zilelor de cursuri 

・În mod special, doar anul acesta semestrul doi va începe la 15 septembrie iar evaluarea/ratingul școlii 

se vor face doar pentru semestrul doi. 

・Nu va exista vacanță de toamnă în luna octombrie (5 zile) ci vor fi zile normale de curs.  

(2)  Evenimentele școlare 

・În cazul acestora, am ținut cont de evitarea contactului și a aglomerărilor de persoane, de timpul 

insuficient pentru pregătirea lor, de păstrarea numărului de ore din programă etc.  

(3)  Orele de curs în sistemul „on line” 

・Vom efectua 12 săptămâni în perioada 27 apr.- 17 iulie și 2 săptămâni în perioada 31 aug.- 11 sept.  

 

4. Altele 

(1) Detalii despre evenimentele școlare puteți afla în fișierul Programul evenimentelor școlare anuale, pe 

care îl atașăm.  

(2) În cazul în care aveți nelămuriri, adresați-vă persoanei menționate mai jos. 

 

 

 

 Kosaihira Yayoi 

TEL: 021-222-1985 

email: jpsbucharest@gmail.com 


