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PRECIZÀRI-EVALUARE PSIHOSOMATICÀ, 2016
AVIZAT,

ffi,HËg

1. centrele de evaluarepsihosomaticàîn vedereaînscrierii

or în clasapregàtitoare,

pentruanulçcolar2016-2017.sunt:
Nr.
ctr.

Centru de Evaluare

Adresa

Program

I

Str.Alecu Donici"Nr. 2

l 0- 1 8

2.

Str.Alecu Donici. Nr. 2

r 0- 1 8

Str.Eternitàlii,Nr. 2

10-18

Str. N. Tonitza, nr. 20

10 - 1 8

StradaLirei. nr.15

10- 1 8

StradaMihail
Kogalniceanu,nr. 15

10-18

Str.Gàrii,Nr. g

10-18

a

GràdinitaNr. 15Vaslui

J.

4.
5.
7.
8.

$coalaGimnazialà,,EpiscopIacov
Antonovici" BârladLiceul Pedagogic,,Ioanpôpe;cu"
Bârlad
$coala Gimnazi alâ " Anastasiepanu

Ëuqi

ticoala Gimnazialà "Mihai David,'
Negresti

2' Evaluareapreçcolarilor se va realiza în perioada 23 februarie
(conform calendarului înscrierii copiilor în învàfàmântul primar,

16 martie 2016
pentru anul çcolar

2016 - 2017 Anexa la OMENCS Nr. 3158/15.02.2016
) în centrelemenfionatela
punctul 1, în intervalul orar l0 _ lg.

3' Pàrinfii pot face programare pentru realizareaevaluàrii psihosomatice
a copiilor la
numàrul de telefon 0235 314.706sau pe adresa:evaluare_vaslui
@yahoo.com,în
intervalulorar 0g - 16.

Informa{iile pe cnre pàrinlii trebuie sd le
furnizeze în conlinutul mesajului sunt:
- Numele prenumelecopilului
çi
- ziua, luna, anul naçterii (vârsta la3r
august 2016)
- Centrul în care doreçtesà meargàpentru
evaluareapsihosomaticà
4' Copiii, însofili de pàrinfi / tutori legali, se pot prezentaîn
vederearealizàrii evaluàrii
psihosomaticela oricare dintre centrelemenlion atelapunctul
l.
5' Cererileprin care pârin[iil tutorii legali solicità evaluareapsihosomaticà
a copiilor vor
fi furnizate de càtre centrele de evaluare vor fi completateîn
ziuaevaluàrii copilului.
çi
6' Evaluareapsihosomaticàa copilului se varealizaînprezenfa pàrintelui/tutorelu
i carea
solicitat evaluarea.

7' Rezultatulevaluâtli dezvoltàriipsihosomaticenu poate fi contestat
(cf. Art. 7,alin. 6 ).

Este necesarà evaluarea psihosomaticà

copiilor

IN

urmàtoarelesitua{ii:
Art' 6 (1) Pàrinfii ai càror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada
I septembrie - 3l
decembrie 2016 inclusiv pot sà-çi înscrie copiii în învà!àmântul
primar în clasa
pregàtito are' dacàdezvoltarealor psihosomaticâestecorespunzàtoare
Art'6 (a) În cazulîn care existà solicitàri de înscriereîn clasa pregàtitoare
a copiilor care
împlinesc 6 ani dupà data de 31 decembrie 2016, inspectoratele
çcolare/unitafllede
învà!àmântvor consilia pàrinlii privind nevoia de a lua deci
zii în interesul educalional al
copilului çi îi vor informa cà solicitarea nu poate fi solufionatà
decât în urma evaluàrii
dezvoltârii psihosomatice care sà atestepregàtireacopilului pentru
parcurgereacu succesa

claseipregàtitoate.În cazul în care rezultatul evaluàrii aratâcâ dezvoltareapsihosomaticà
nu
poate asiguraparcurgereacu succesa clasei pregàtitoare,copiii
vor fi înscriçi în grupa mare
din învà!àmântulpreçcolar.Rezultatul evaluàrii nu poate fi contestat.
At'33 (4) CJRAE/CMBRAE vor continua sà asigure,la solicitareapàrinfilor,
serviciile de
evaluarea dezvoltàriipsihosomaticea copiilor, inclusiv dupà încheierea
perioadeide evaluare
prevàzute în calendarul înscrierii. Având în vedere faptul
eâ, din punct de vedere
psihosomatic' schimbàrile care intervin la vârsta de 5 - 6 ani
sunt continue çi, în unele
situafii,alerte,la solicitareascrisàa pàrin{ilor copiilor careau primit
aviznegativde înscriere
în clasapregàtitoare,respectivii copii pot fi reevaluali de càtre
CJRAE/CMBRAE, dupà un
interval de timp de aproximativ 6 luni.

Art' 53 (2) Comisiile judelene çi Comisia municipiului Bucureçti pot
soluliona cererile de
înscriereîn învà!àmântulprimar sau cererile de amânarea înscrierii
în învàfàmântulprimar a
copiilor care nu se încadreazâîn trançelede vârstâ prevâzutede prezentametodologie,
dupà
ce pàrinfii vor fi consiliali privind nevoia de a lua decizii în interesul
educalionalal

copilului

çi dupà ce îi vor informa cà solicitarea nu poate fi solulionatà decât în situafia în care
evaluarea dezvoltàrii psihosomatice, efectuatà de CJRAE/CMBRAE,
atestà pregàtirea
copilului pentru parcurgereacu succesa clasei/niveluluide învà!àmânt
pentru care se solicità
înscrierea.

Nu estenecesarà
evaluareapsihosomaticà
în urmàtoarelesituafii:
Art' 5'- (1) Parinfii, ai càror copii împlinesc vârsta de 6 ani pânà
la data de 3l august
2016 inclusiv, au obliga[iade a înscrie copiii în învàfàmântulprimar
în clasa pregàtitoare,
în conformitatecu prevederilelegii s,iale prezenteimetodologii.
Conform Procedurii nr. 27376/12.02.2016,
copiii careîmplinescvârstade 7 ani pânà la data
de 31 august 2016 inclusiv, care nu au fost înscriçi în învà!àmântul
primar în anul çcolar
2015-2016çi ai càror pàrinli solicità înscriereadirect în clasa pot
I,
fi înmatriculafi,doar
pentruanul çcolar2016-2017,în claseleI deia existent€,p€
locurile disponibile.

Vaslui,

Coordonator CJAP Vaslui,
Cristi

