CERERE - TSI (dislexie, disgrafie, discalculie)
EVALUAREA NAȚIONALĂ 2022_clasa a VIII-a

Nr. înregistrare școală:

Nr. înregistrare ISJ_DB:

__________________________________

_____________________________________

DOAMNĂ/ DOMNULE DIRECTOR,
DOAMNĂ INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,
Subsemnatul/ Subsemnata ________________________________________________________ în
calitate de părinte/ tutore/ reprezentant legal al copilului ___________________________________
________________________________________ elev în clasa ______, la unitatea de învățământ
________________________________________________________, județul Dâmbovița, candidat la
Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2021-2022, vă rog să binevoiți a dispune
asigurarea următoarelor condiții de egalizare a șanselor la susținerea simulării și a Evaluării Naționale
la cls a VIII-a, sesiunea 2022, pentru elevii cu tulburări de învătare (TSI: dislexie, disgrafie, discalculie),
în conformitate cu prevederile O.M.E.C.T.S. nr. 4801/31.08.2010, Art. 31, alin. (1-5) - Anexa 2 și O.M.E.N.
nr. 5149/30.08.2021, Art. 4, alin. 2 și art. 27 din O.M.E.N. nr. 3124/2017, și cu Certificatul de orientare școlară
si profesională CMBRAE/CJRAE cu nr. _______data _________________,
Solicit (se bifează caseta/ casetele corespunzătoare):
□ mărirea cu maximum 2 ore a timpului destinat efectuării lucrărilor scrise;
□ susținerea examenului în sală separată;
□ transmiterea subiectelor prin dictare de către unul dintre profesorii asistenți;
□ redactarea lucrării scrise prin dictare de către candidat către unul dintre profesorii asistenți;
□ redactarea lucrării scrise prin utilizarea unui calculator;
□ susținerea probei în prezența unui însoțitor, stabilit conf. art. 17(5) din Procedura ME nr. 5464/11.02.2022
□ cadru didactic itinerant și de sprijin sau
□ cadru didactic cu specializarea Psihopedagogie specială/ Psihologie/ Pedagogie sau
□ psiholog/ specialist-terapeut personal
□ utilizarea calculatorului de buzunar/birou, tablă pitagoreică, tabelele cu formule matematice;
□ folosirea instrumentelor compensatorii, cum ar fi: hărți mentale, scheme conceptuale.
Anexez prezentei cereri următoarele documente (în variantă xerocopiată):
1. Certificatul de orientare școlară și profesională eliberat de către CJRAE Dâmbovița, pentru elevii cu
tulburări de învățare, valabil la momentul depunerii cererii pentru aprobarea măsurilor de egalizare a
șanselor, având precizată tulburarea de învățare (dislexie/disgrafie/discalculie);
2. Având în vedere că pe Certificatul de orientare școlară si profesională nu este precizată tulburarea de
învățare, atașez și Documentul medical (Certificat A5), eliberat de medicul specialist, având nr. ______
din data de ____________________,
3. Certificat de naștere copil/ Cl copil, după caz.
Atentie! Nu se poate depune la dosar un Certificat medical A5 cu dată de eliberare ulterioară
eliberării Certificatului de orientare școlară și profesională!
Date de contact ale părintelui/ tutorelui/ reprezentantului legal al copilului:
Adresa de corespondență:
Localitatea _____________________________str: _______________________ nr. ___bloc ____
ap ____ sc _____ telefon __________________________
Data _______________

Semnătura _________________

Doamnei/Domnului Director,
Doamnei Inspector Școlar General, Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovita

Această casetă se completează de către conducerea unității de învățământ
Certificăm prin prezenta că, la data de 11.02.2022, elevul/eleva/candidatul/candidata
de la
(unitatea de învățământ)

⧠ NU BENEFICIAZĂ de suportul unui însoțitor în timpul orelor de curs
⧠ BENEFICIAZĂ de suportul unui însoțitor în timpul orelor de curs, în persoana:
⧠ unui profesor itinerant și de sprijin
⧠ unui cadru didactic cu specializarea Psihopedagogie specială/Psihologie/Pedagogie familiarizat cu
problematica deficienței elevului/elevei, desemnat de I.S.J

⧠ unui psiholog/specialist-terapeut personal a elevului/elevei, la propunerea părintelui/ tutorelui/
reprezentantului legal al elevului/elevei
Numele și prenumele:
Funcția: DIRECTOR/DIRECTOR ADJUNCT

Semnătura:

Data,
L.S.

