
保護者の皆様

記

１　日　時　　令和３（２０２１）年５月１３日（木）　 ９：４５～１２：３０

２　時程及び場所、担当者

時間 保護者 １・２学年 ３・５学年 Ｊ３

２校時
9:45～
10:30(J:10:35)

自由参観
国語

（下学年教室）
算数

（上学年教室）
社会

（Ｊ教室）

中休み 10:30～10:45 自由参観

10:50～11:20
(30分間)

保護者会
(B棟ホール)

11:25～11:40
(15分間)

学級懇談会
(各教室)

４校時
11:45～12:30
(45分間)

個別懇談
(各教室)

※昼食以降は、平常時程

３　内容

【保護者会】10:50 B棟ホール 【個別懇談】各教室

（１）開会の言葉 ・学習状況と学習課題
（２）運営委員長挨拶 ・生活について
（３）学校長挨拶 ・その他情報交換
（４）お知らせ ◎下学年個別懇談

①本年度の教育課程について ①11:45～12:00 小暮さん
②2020年度会計報告 ②12:00～12:15 谷さん
③保護者会、授業参観等の計画について ③12:15～12:30 ギョルゲさん
④mini運動会について
⑤遠足の実施について
⑥学力テストについて
⑦学校HP・学級通信への写真の掲載について
⑧外国語教育について

（５）質疑
（６）閉会の言葉

４　その他

（１）スリッパ等の履き物をご用意ください。

（２）ご不明な点等ありましたら、右記担当までお問い合わせください。

　さて、本年度第１回の授業参観・保護者会・個別懇談を下記のように実施いたします。お忙しいこととは存じます
が、出席くださいますようご案内いたします。

【問い合わせ先】
担当：小峰　　渉

TEL：021-222-1985

中　休　み

３校時

国際理解（図書室）

読書・みんな遊び（図書室・校庭）

　春暖の候、保護者の皆様には、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
協力をいただきありがとうございます。

第１回授業参観・保護者会・個別懇談のご案内

令和３(2021）年4月28日

ブカレスト日本人学校

校　長　清水　哲也



În atenția părinților                                                                                                                  28 04 2021 

                                                           ȘCOALA JAPONEZĂ BUCUREȘTI 

DIRECTOR Shimizu Tetsuya 

 

Ore deschise, prima ședință cu părinții și convorbiri individuale 

  

 Vă rugăm să primiți salutul nostru cordial acum, când primăvara și-a intrat în drepturi, precum și 

mulțumirile noastre pentru sprijinul și înțelegerea pe care ni le acordați.  

 Vă informăm, în cele ce urmează, cu privire la desfășurarea acțiunilor din titlul acestui document și 

contăm pe prezența dumneavoastră la acestea. 

 

1. Ziua și ora                    Joi 13 mai 2021, orele 09:45- 12:30 

 

2. Orarul și sălile   

 

 Orele Părinții Clasele 1-2 Clasele 3-5 Clasa a 9-a 

Ora a 2-a 9:45-10:30 Prezență liberă 
Japoneză 
(sala 1-2) 

Matematică 
(sala 3-5) 

Științe 
sociale 

(gimnaziu) 

Pauza mică 10:30-10:45 Prezență liberă Pauza mică 

Ora a 3-a 

10:50-11:20 
(30 min.) 

Ședință 
(holul clădirii ) 

Activitate comună (biblioteca școlii) 

11:25-11:40 
(15 min.) 

Convorbiri pe 
ani de studiu 

(sălile de clasă 
respective) 

Lectură/ joc colectiv (bibliotecă/ curtea școlii) 

Ora a 4-a 
11:45-12:30 

(45 min.) 

Convorbiri 
particulare 

(sălile de clasă 
respective) 

*După masa de prânz, programul este cel al unei zile normale de joi.  

 

 

 

3. Cuprinsul 

 

Ședința cu părinții 10:50  Holul clădirii B 

(1) Cuvântul de deschidere 

(2) Salutul Președintelui Comitetului Director 

(3) Salutul Directorului școlii 



(4) Înștiințări 

a. Despre Procesul de învățământ din acest an școlar 

b. Raport contabil pe anul școlar trecut 

c. Planul ședințelor cu părinții și al orelor deschise 

d. Despre Mini-Festivalul Sportiv 

e. Despre desfășurarea deplasării de anul acesta 

f. Despre testele școlare 

g. Despre publicarea fotografiilor pe pagina de internet a școlii și în comunicările din 

partea școlii 

h. Despre predarea limbii străine 

(5) Întrebări 

(6) Cuvântul de încheiere 

 

Convorbiri individuale (în fiecare sală de clasă) 

• Starea la învățătură și eventuale dificultăți întâmpinate 

• Despre petrecerea timpului în școală 

• Alte schimburi de informații 

 

Convorbiri individuale clasele 1-3       

             

 

 

                        Convorbiri individuale gimnaziu 

                      11:25-11:40             Fam. Romașcu 

 

4. Altele 

(1) Vă rugăm să veniți cu o pereche de încălțăminte pentru interior. 

(2) În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei menționate mai jos. 

 

 

 

11:45-12:00 Fam. Kogure 

12:00-12:15 Fam. Tani 

12:15-12:30 Fam. Gheorghe 

D-na Prof. Kosaihira Yayoi 

Tel. 021-2221985 
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