EVALUAREA PSIHOSOMATICĂ A PREȘCOLARILOR PENTRU
ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE

EVALUAREA NIVELULUI DE DEZVOLTARE va avea loc in perioada
26.05-30.06.2020 DOAR pentru
- copiii care au frecventat grădinița si împlinesc vârsta de 6 ani în perioada
1.09.2020 - 31.12.2020;
- copiii care nu au frecventat niciodată grădinița ori s-au întors din străinătate.
In aceste situații, de mai sus, EVALUAREA are următoarele 2 forme:
1. Evaluarea psihosomatica se realizează de către PROFESORUL EDUCATOR
de la grupă, în cazul în care preșcolarul împlinește 6 ani in intervalul 1.09-31.12.2020.
Recomandarea obținută ca urmare a evaluării, împreună cu cererea părintelui devin
DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE.
2. În situația în care, copiii nu au frecventat niciodată grădinița sau au venit din
străinătate,va informez următoarele aspecte:
a)in situația in care copilul are vârsta necesara, atunci va fi îndrumat
direct către ÎNSCRIEREA la școală.
b) In situația in care nu a frecventat grădinița, sau s-a întors din străinătate
si împlinește vârsta in perioada 1.09-31.12.2020 va fi evaluat la CJRAE Iași. Pentru
acest lucru, este nevoie ca părinții sa acceseze o cerere tip de pe site-ul CJRAE Iași, să
o completeze, sa o trimită pe mail/posta sau să o depună la sediul CJRAE ( luni-joi10-12). CJRAE va face o programare iar aceștia vor fi contactați pentru evaluare. In
aceste situații, NU MAI ESTE NEVOIE de ADEVERINȚĂ DE LA MEDICUL DE
FAMILIE ci DOAR DE: copie după certificatul de naștere al copilului și o copie a
actului de identitate al părintelui.
3. In situația de AMÂNARE a clasei pregătitoare, este necesară o
ADEVERINȚĂ de la medicul de familie și de evaluarea copilului în cadrul CJRAE
Iași. În adeverință trebuie specificat faptul că ,, NU SE RECOMANDĂ ÎNSCRIEREA
LA ȘCOALĂ” a copilului.
PENTRU INFORMATII SUPLIMENTARE SE RECOMANDA
CONTACTAREA CJRAE PRIN E-MAIL, EVITANDU-SE DEPLASAREA LA
INSTITUȚIE.
Pentru mai multe informații, urmăriți site-ul http://www.cjrae-iasi.ro/

