PROCEDURA DE EVALUARE A DEZVOLTĂRII PSIHOSOMATICE A COPIILOR
ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN CLASA PREGĂTITOARE, RESPECTIV ÎN CLASA I
PENTRU ANUL ŞCOLAR 2012-2013
Evaluarea dezvoltării psihosomatice a preşcolarilor în vederea înscrierii în clasa pregătitoare,
respectiv în clasa I se realizează în conformitate cu Ordinul MECTS nr. 3064/19.01.2012 de
aprobare a Metodologiei privind cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare şi în clasa I pentru
anul şcolar 2012-2013. Această activitate se va realiza de către specialiştii C.J.R.A.E. în
conformitate cu procedura elaborată şi aprobată de către C.A.

Obiectul evaluării

Evaluarea somatică a preşcolarului va fi realizată de către medicul de familie, drept urmare
dezvoltarea corespunzătoare vârstei copilului va fi certificată printr-o adeverinŃă emisă de
medicul de familie.
Evaluarea psihologică a preşcolarului va fi realizată de către profesorii consilieri din Centrul şi
Cabinetele JudeŃene de AsistenŃă Psihopedagogică ajutaŃi de profesorii logopezi şi are ca scop
aprecierea nivelului de dezvoltare psihologică corespunzătoare vârstei copilului. Instruirea
evaluatorilor va avea loc în data de 13.02.2012 la sediul ISJ Covasna.

Când se realizează?

Evaluarea psihologică a preşcolarului se va desfăşura doar în perioada prevăzută în
metodologie, adică 20.02 – 29.02.2012, zilnic între 9,00-18,00 la Cabinetele de AsistenŃă
Psihopedagogică. Arondarea instituŃiilor de învăŃământ la Cabinetele de AsistenŃă
Psihopedagogică s-a distribuit tuturor şcolilor până la data de 03.02.2012 şi s-a postat pe site-ul
IŞJ Covasna

Cum se realizează?
Programarea copiilor la evaluarea psihologică se va realiza conform modelului anexat (vezi
anexa nr. 1) în baza solicitării părintelui. Secretara şcolii unde se află Cabinetul de AsistenŃă
Psihopedagogică introduce în fişa de programare numele şi prenumele copilului, vârsta
acestuia, nivelul de clasă în care părinŃii doresc să-şi înscrie copilul, precum şi datele de

contact ale părinŃilor (nr. de telefon sau adresa de corespondenŃă). De comun acord se
stabileşte data şi ora când copilul trebuie să se prezinte la evaluare.
Nu se vor accepta programări în afara orarului stabilit, doar în cazuri excepŃionale, bine
întemeiate şi după consultarea specialistului vizat şi doar în perioada evaluării efective,
anume 20.02-29.02. 2012.
De asemenea, vor fi evaluaŃi doar copiii care fac parte din grupul Ńintă conform
metodologiei/precizărilor şi doar dacă părinŃii solicită această evaluare în vederea
înscrierii copilului în clasa I, respectiv în clasa pregătitoare.
Informarea părinŃilor

Rezultatul evaluării dezvoltării psihologice a copilului nu se dă pe loc, ci este comunicat în scris
părintelui solicitant într-un plic sigilat, care va fi disponibil la secretariatul unităŃii unde se află
Cabinetul de AsistenŃă Psihopedagogică.
Rezultatul evaluării nu poate fi contestat.

Informarea comisiei judeŃene

Pe baza rezultatului evaluării psihologice evaluatorul întocmeşte un proces-verbal care va fi
înaintat (scanat şi în original) la CJRAE Covasna, până la data de 01.03.2011, ora 14,00. Ulterior
CJRAE va transmite centralizatorul proceselor-verbale comisiei judeŃene pentru înscrierea
preşcolarilor în clasa pregătitoare şi în clasa I.

În vederea monitorizării procesului de evaluare psihologică a preşcolarilor în zilele de 20.02.2012
până la 27.02.2012 fişele de programare ale preşcolarilor în scopul evaluării vor fi înaintate
Centrului de AsistenŃă Psihopedagogică.

Pentru soluŃionarea situaŃiilor deosebite vor fi contactaŃi (şi/sau informaŃi) după caz directorul
CJRAE Covasna, CJAP Covasna sau inspectorul de specialitate din cadrul ISJ Covasna.
Director CJRAE
prof. Forro Huba

Coordonator CJAP
prof. Brassai Laszlo

ANEXA NR.1
FIŞA DE PROGRAMARE PENTRU EVALUAREA DEZVOLTĂRII PSIHICE
Numele şi prenumele specialistului: _________________________________
DATA
ORA
NUMELE PREŞCOLARULUI
Data naşterii
copilului
20 februarie

21 februarie

Nivelul de
clasă dorit

Nr. telefon / adresa de corespondenŃă a
părintelui

22 februarie

23 februarie

24 februarie

27 februarie

28 februarie

29 februarie

