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Mrs Shepherd 

Evaluata cu calificativul ‘BINE’ de 
Ofstead in 2019 

Eastbury Primary este o scoala cu     
clase de la Gradinita pana la Anul 6. 

Scoala este organizata in trei cicluri: 

Early Years Foundation Stage (EYFS) – Gradinita si Clasa 
Pregatitoare- copii cu varsta intre 3-5 ani 

Key Stage 1 - Anul 1 si Anul 2 – copii cu varsta intre 5-
7ani 

Key Stage 2 - Anul 3, Anul 4, Anul 5, Anul 6- copii cu 
varsta intre 7-11 ani 

Valorile Scolii noastre: 

Satisfactie  

Respect  

Perseverenta 

Creativitate  

Aspiratii inalte 

Munca de echipa 

Telefonul scolii: 02084779910 

Email:office@eps.barking-dagenham.sch.uk 

Eastbury Primary School 
Dawson Avenue 

Barking-Dagenham 
Essex 

IG119QQ 

Avem 4 clase pregatitoare cu o capacitate de 30 de 
locuri fiecare. 

Clasele pregatitoare dispun de un spatiu exterior dotat 
cu jucarii pentru facilitarea dezvoltarii diferitelor 

abilitati. 

De asemenea dispunem de un Spatiu nou de 
lectura unde copiii impreuna cu prietenii lor se pot 

bucura de carti. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii sunt respectuosi, manierati si grijulii. 

Parintii apreciaza cum cadrele didactice au 
grija de copii si-i ajuta sa invete. 

Elevii dezvolta un sentiment de apartenenta. 

Cadrele didactice ofera elevilor un inceput 
bun in toate domeniile educatiei lor. 

 

Daca doriti ca si copilul 
dumneavoastra sa invete la 
Eastbury Primary School va 

rugam sa contactati secretariatul 
scolii pentru mai multe informatii 

sau pentru a aranja sa vizitati 
scoala noastra minunata. 

‘Ziua Portilor Deschise’ va 
avea loc 

Luni, 9 Decembrie 2019, 
incepand cu ora 15:30. 

 

 

 

 

Centrul de Informare si Suport al Parintilor pune la 
dispozitia acestora un spatiu pentru socializare si 
informare cu privire la scoala noastra si 
evenimentele care au loc. 

 

 

 

 

 

Este recomandat ca inainte de inceperea clasei 
pregatitoare sa exersati cu copilul dumneavoastra 

urmatoarele deprinderi:  

• Sa se imbrace singuri. Sa lege sireturile la 
incaltaminte. Sa agate hainele in cuier. Sa se spele 
pe fata si pe maini. Sa foloseasca corect toaleta. 

Sa foloseasca cutiul si furculita. 
 

Cititi copilului dumneavoastra, bucurati-va de 
lectura impreuna descoperind personajele si ce se 

intampla in poveste. 

 

Jucati impreuna jocuri care stimuleaza respectul si 
bunele maniere. 

 

Vorbiti si cantati cu copilul dumneavoastra pentru 
dezvoltarea abilitatilor de comunicare. 

 

 

 


