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ANUNT
CU REFERIRE LA:

EVALUAREA DEZVOLTARII PSIHOSOMATICE A COPIILOR
se realizeaza in conformitate cu prevederile din Calendarul si Metodologia de inscriere a
copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2017-2018, aprobata prin Ordinul MENnr.
3.247/14.02.2017, publicat in MOnr. 133/21.02.2017.
Evaluarea dezvoltarii psihosomatice a copiilor se va efectua sub coordonarea Centrului [udetean
de Resurse si de Asistenta Educationala Dambovita, in perioada 22 februarie - 14 martie 2017, cu
precadere la sediile gradinitelor de copii, pentru a facilita accesul parintilor si al copiilor la aceasta
evaluare, conform graficului postat pe site-ul I~J Dambovita www.isj-db.ro.
In evaluarea dezvoltarii psihosomatice a copiilor va fi implicat personalul de specialitate al
CJRAEDambovita, precum si medici pediatri/de familie, care vor elibera avizele cu mentiunea "Apt
pentru inscrierea in invatarnantul primar".
Parintii copiilor vor depune la sediul gradinitelor in care se va desfasura evaluarea , 0 cerere tip
in care solicita evaluarea dezvoltarii psihosomatice a copilului, insotita de adeverinta de la medical
de familie din care sa rezulte ca dezvoltarea somatica a copilului permite inscrierea la scoala,
Categorii de copii care se vor evalua de catre specialistii CJRAEDambovita, la solicitarea
scrisa a parintelut 1 tutorelui, in vederea cuprinderii in clasa pregatitoare:
Copiii care implinesc 6 ani intre 1 septembrie ~i 31 decembrie 2017 (aufost ndscuti fntre 1
septembrie $i 31 decembrie 2011, inclusiv],

Copiii care implinesc 6 ani dupa data de 31 decembrie 2017 (au fost niiscuti dupii 1 ianuarie
2012).

La incheierea evaluarii dezvoltarii psihosomatice a fiecarui copil, rezultatul evaluarii este
cornunicat, in scris, parintelui 1 tutorelui care a solicitat evaluarea. Rezultatul evaluarii nu poate fi
contestat.
Daca evaluarea dezvoltarii psihosomatice nu atesta pregatirea copilului pentru parcurgerea cu
succes a clasei pregatitoare sau a clasei I, copilul va fi mentinut in invatamantul prescolar si poate fi
orientat catre CJRAE Dambovita, in vederea eliberarii unui certificat de orientare scolara si
profesionala,

Art. 33(4): CJRAEva continua sa asigure, la solicitarea parintilor, serviciile de evaluare a dezvoltarii

psihosomatice a copiilor, inclusiv dupa incheierea perioadei de evaluare prevazute in calendarul
inscrierii. Avand in vedere faptul ca, din punct de vedere psihosomatic schimbarile care intervin la
varsta de 5 - 6 ani sunt continue, si, in unele situatii, alerte, la solicitarea sensa a parintilor copiilor care
au primit aviz negativ de inscriere in clasa pregatitoare, respectivii copii pot sa fie reevaluati de catre
CJRAE,dupa un interval de timp de aproximativ 6 luni.
Art. 53(2): Comisia judeteana poate solutiona cererile de inscriere in invatamantul primar sau cererile
de amanare a inscrierii in invatamantul primar a copiilor care nu se incadreaza in transele de varsta
prevazute de prezenta metodologie, dupa ce parintii vor fi consiliati privind nevoia de a lua decizii in
interesul educational al copilului si dupa ce ii vor informa ca solicitarea nu poate fi solutionata decat in
situatia in care evaluarea dezvoltarii psihosomatice, efectuata de CJRAE,atesta pregatirea copilului
pentru parcurgerea cu succes a clasei/nivelului de invatarnant pentru care se solicits inscrierea.
In clasa pregatitoare din invatamantul special vor fi inscrisi copii cu cerinte educationale speciale,
care implinesc varsta de 8 ani pana la data inceperii anului scolar, La solicitarea scrisa a parintilor, pot fi
inscrisi in clasa pregatitoare si copii cu cerinte educationale speciale cu varste cuprinse intre 6 si 8 ani
la data inceperii anului scolar, Pentru inscrierea copiilor cu cerinte educationale speciale in
invatamantul special, la documentele prevazute de metodologie, se adauga certificatul de orientare
scolara si prrofesionala catre invatarnantul special, eliberat de COSPdin cadrul CJRAEDambovita,
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EVALUAREA DEZVOLTARII

PSIHOSOMATICE

A COPIILOR

se realizeaza in conformitate cu prevederile din Calendarul si Metodologia de inscriere a
copiilor in invatarnantul primar pentru anul scolar 2017-2018, aprobata prin Ordinul MEN nr.
3.247/14.02.2017, publicat in MO nr. 133/21.02.2017.
Evaluarea dezvoltarii psihosomatice a copiilor se va efectua sub coordonarea Centrului [udetean
de Resurse si de Asistenta Educationala Dambovita, in perioada 22 februarie - 14 martie 2017, cu
precadere la sediile gradinitelor de copii, pentru a facilita accesul parintilor si al copiilor la aceasta
evaluare, conform graficului postat pe site-ul I~J Dambovita www.isj-db.ro.
In evaluarea dezvoltarii psihosomatice a copiilor va fi implicat personalul de specialitate al
CJRAE Dambovita, precum si medici pediatrifde familie, care vor elibera avizele cu mentiunea "Apt
pentru inscrierea in invatamantul prirnar",
Parintil copiilor vor depune la sediul gradinitelor in care se va desfasura evaluarea , 0 cerere tip
in care solicits evaluarea dezvoltarii psihosomatice a copilului, insotita de adeverinta de la medical
de familie din care sa rezulte ca dezvoltarea sornatica a copilului permite inscrierea la scoala,

Categorii de copii care se vor evalua de catre specialistii CJRAEDambovita, la solicitarea
scrtsa a parlntelut / tutorelui, in vederea cuprinderii in clasa pregatitoare:
Copiii care implinesc 6 ani intre 1 septembrie ~i 31 decembrie 2017 (au fost niiscuti fntre 1
septembrie si 31 decembrie 2011, inclusiv],
Copiii care implinesc 6 ani dupa data de 31 decembrie 2017 (au fost nascuti dupa 1 ianuarie
2012).
La incheierea evaluarii dezvoltarii psihosomatice
a fiecarui copil, rezultatul evaluarii este
comunicat, in scris, parintelui / tutorelui
care a solicitat evaluarea. Rezultatul evaluarii nu poate fi
contestat.
Daca evaluarea dezvoltarii psihosomatice nu atesta pregatirea copilului pentru parcurgerea
cu
succes a clasei pregatitoare sau a clasei I, copilul va fi mentinut in invatamantul prescolar si poate fi
orientat catre CJRAE Dambovita, in vederea eliberarii unui certificat de orientare scolara si
profesionala,

Art. 33(4): CJRAEva continua sa asigure, la solicitarea parintilor, serviciile de evaluare a dezvoltarii

psihosomatice a copiilor, inclusiv dupa incheierea perioadei de evaluare prevazute in calendarul
inscrierii, Avand in vedere faptul ca, din punct de vedere psihosomatic schimbarile care intervin la
varsta de 5 - 6 ani sunt continue, si, in unele situatii, alerte, la solicitarea sensa a parintilor copiilor care
au primit aviz negativ de inscriere in clasa pregatitoare, respectivii copii pot sa fie reevaluati de catre
CJRAE,dupa un interval de timp de aproximativ 6 luni.
Art. 53(2): Comisia judeteana poate solutiona cererile de inscriere in invatamantul primar sau cererile
de amanare a inscrierii in invatamantul primar a copiilor care nu se incadreaza in transele de varsta
prevazute de prezenta metodologie, dupa ce parintii vor fi consiliati privind nevoia de a lua decizii in
interesul educational al copilului si dupa ce Ii vor informa ca solicitarea nu poate fi solutionata decat in
situatia in care evaluarea dezvoltarii psihosornatice, efectuata de CJRAE,atesta pregatirea copilului
pentru parcurgerea cu succes a clasei/nivelului de invatamant pentru care se solicita inscrierea,
In clasa pregatitoare din invatamantul special vor fi inscrisi copii cu cerinte educationale speciale,
care implinesc varsta de 8 ani pana la data inceperii anului scolar, La solicitarea sensa a parintilor, pot fi
inscrisi in clasa pregatitoare si copii cu cerinte educationale speciale cu varste cuprinse intre 6 si 8 ani
la data inceperii anului scolar, Pentru inscrierea copiilor cu cerinte educationale speciale in
invatamantul special, la documentele prevazute de metodologie, se adauga certificatul de orientare
scolara si prrofesionala catre invatamantul special, eliberat de COSPdin cadrul CJRAEDambovita.
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ANUNT
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EVALUAREA DEZVOLTARII PSIHOSOMATICE A COPIILOR
se realizeaza In conformitate cu prevederile din Calendarul si Metodologia de inscriere a
copiilor In invatamantul primar pentru anul scolar 2017-2018, aprobata prin Ordinul MEN nr.
3.247/14.02.2017, publicat in MO nr.133/21.02.2017.
Evaluarea dezvoltarii psihosomatice a copiilor se va efectua sub coordonarea Centrului [udetean
de Resurse si de Asistenta Educationala Dambovita, In perioada 22 februarie - 14 martie 2017, cu
precadere la sediile gradinltelor de copii, pentru a facilita accesul parintilor si al copiilor la aceasta
evaluare, conform graficului postat pe site-ul I~JDambovita www.is;-db.ro.
In evaluarea dezvoltarii psihosomatice a copiilor va fi implicat personalul de specialitate al
CJRAEDambovita, precum si medici pediatrijde familie, care vor elibera avizele cu mentiunea "Apt
pentru inscrierea In invatamantul primar",
Parintii copiilor vor depune la sediul gradinitelor In care se va desfasura evaluarea , 0 cerere tip
In care solicits evaluarea dezvoltarii psihosomatice a copilului, insotita de adeverinta de la medical
de familie din care sa rezulte ca dezvoltarea sornatica a copilului permite inscrierea la scoala,
Categorii de copii care se vor evalua de catre specialistii CJRAE Dambovita, la solicitarea
scrisa a partntelui 1 tutorelui, in vederea cuprinderii in clasa pregatitoare:
Copiii care implinesc 6 ani Intre 1 septembrie ~i 31 decembrie 2017 (au fost niiscuti intre 1
septembrie si 31 decembrie 2011, inclusiv],

Copiii care implinesc 6 ani dupa data de 31 decembrie 2017 (au fost nascuti dupii 1 ianuarie
2012).

La incheierea evaluarii dezvoltarii psihosomatice a fiecarui copil, rezultatul evaluarii este
cornunicat, In scris, parintelui 1 tutorelui care a solicitat evaluarea. Rezultatul evaluarii nu poate fi
contestat.
Daca evaluarea dezvoltarii psihosomatice nu atesta pregatirea copilului pentru parcurgerea cu
succes a clasei pregatitoare sau a clasei I, copilul va fi mentinut In invatarnantul prescolar si poate fi
orientat catre CJRAE Dambovita, In vederea eliberarii unui certificat de orientare scolara si
profesionala,

Art. 33(4): CJRAE va continua sa asigure, la solicitarea parintilor, serviciile de evaluare a dezvoltarii
psihosomatice a copiilor, inclusiv dupa incheierea perioadei de evaluare prevazute In calendarul
inscrierii, Avand In vedere faptul ca, din punct de vedere psihosomatic schimbarile care intervin la
varsta de 5 - 6 ani sunt continue, si, In unele situatii, alerte, la solicitarea sensa a parintilor copiilor care
au primit aviz negativ de inscriere In clasa pregatitoare, respectivii copii pot sa fie reevaluati de catre
CJRAE,dupa un interval de timp de aproximativ 6 luni.
Art. 53(2): Comisia judeteana poate solutiona cererile de inscriere In lnvatamantul primar sau cererile
de arnanare a inscrierii In lnvatamantul primar a copiilor care nu se incadreaza In transele de varsta
prevazute de prezenta metodologie, dupa ce parintii vor fi consiliati privind nevoia de a lua decizii in
interesul educational al copilului si dupa ce Ii vor informa ca solicitarea nu poate fi solutionata decat In
situatia In care evaluarea dezvoltarii psihosornatice, efectuata de CJRAE, atesta pregatirea copilului
pentru parcurgerea cu succes a clasei/nivelului de invatamant pentru care se solicita inscrierea,
In clasa pregatitoare din invatarnantul special vor fi inscrisi copii cu cerinte educationale speciale,
care implinesc varsta de 8 ani pana la data inceperii anului scolar, La solicitarea scrisa a parintilor, pot fi
inscrisi In clasa pregatitoare si copii cu cerinte educationale speciale cu varste cuprinse intre 6 si 8 ani
la data inceperii anului scolar, Pentru inscrierea copiilor cu cerinte educationale speciale In
invatamantul special, la documentele prevazute de metodologie, se adauga certificatul de orientare
scolara si prrofesionala catre invatamantul special, eliberat de COSP din cadrul CJRAEDambovita,

