CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ DÂMBOVIŢA
Calea Domnească Nr. 127 TÂRGOVIŞTE
Telefon/ fax 0245/ 211144/ 0787/846821
E-mail: cjrae@cjraedb.ro, Web site: www.cjraedb.ro

ANUNŢ
EVALUAREA NIVELULUI DE DEZVOLTARE A COPIILOR
– în perioada 22.03.2021 – 31.08.2021 Evaluarea nivelului de dezvoltare a copiilor se realizează în conformitate cu prevederile Metodologiei
de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022 și a Calendarului înscrierii în
învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022, aprobate prin Ordinul M.E. nr. 3473/ 10.03.2021
În perioada 22 martie – 27 aprilie 2021, evaluarea nivelului de dezvoltare a copiilor care
împlinesc 6 ani în intervalul 1 septembrie 2021 – 31 decembrie 2021 și:
– nu au frecventat grădiniţa în anul școlar 2020-2021;
– s-au întors din străinătate
se efectuează sub coordonarea Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională
Dâmbovița, pe baza unei programări prealabile
la tel 0245/211144 sau 0787/846821 sau TELVERDE 0 800 500 032
de luni până vineri, în intervalul orar 10.00-18.00
sau prin transmiterea cererii de evaluare pe email la adresa administrativ@cjraedb.ro
Modelul cererii poate fi descărcat aici.
Programarea pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a copiilor se realizează și ulterior, în
perioada 28 martie – 31 august 2021,
la tel 0245/211144 sau 0787/846821 sau TELVERDE 0800 500 032
de luni până vineri, în intervalul orar 10.00-16.00
sau prin transmiterea cererii de evaluare pe email la adresa administrativ@cjraedb.ro
În evaluarea nivelului de dezvoltare a copiilor care împlinesc 6 ani în intervalul 1 septembrie 2021 – 31
decembrie 2021 și nu au frecventat grădiniţa în anul școlar 2020-2021, s-au întors din străinătate, va fi implicat
personalul de specialitate al CJRAE Dâmbovița, precum și medici pediatri/de familie, care vor elibera
avizele cu mențiunea ”Apt pentru înscrierea în învățământul primar”.
Părinții copiilor vor depune/ transmite la sediul CJRAE, o cerere tip în care solicită evaluarea
nivelului de dezvoltare a copilului, însoțită de adeverința de la medicul pediatru / de familie din care să
rezulte că dezvoltarea copilului permite înscrierea la școală.
Evaluarea nivelului dezvoltării copilului se va realiza fie la sediul CJRAE cu asigurarea
măsurilor de prevenire și combatere a îmbolnavirilor cu SARS-CoV-2, fie într-o locație accesibilă/
apropiată de domiciliul părinților, stabilită de comun acord cu părintele, pentru a evita deplasarea pe
distante lungi a copiilor si a parintilor acestora (cu precădere sediul unității de învățământ
preșcolar/primar din localitatea de domiciliu cu asigurarea măsurilor de prevenire și combatere a
îmbolnavirilor cu SARS-CoV-2).
La încheierea evaluării nivelului dezvoltării fiecărui copil, rezultatul este comunicat, în scris, părintelui
/ tutorelui care a solicitat evaluarea. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat.

Dacă evaluarea nivelului de dezvoltare nu atestă pregătirea copilului pentru parcurgerea cu succes a
clasei pregătitoare, copilul va primi recomandarea înscrierii în învăţământul preşcolar şi poate fi reevaluat, la
finalul lunii august 2021 sau în vederea eliberării unui certificat de orientare şcolară şi profesională.
Evaluarea nivelului de dezvoltare a preşcolarilor cu cerinţe educaţionale speciale se va realiza la sediul
CJRAE Dâmbovița în perioada 22 martie 2021 – 31 august 2021 pe baza unei programări prealabile (telefon
0245/ 211144 sau 0787/846821 sau TELVERDE 0800 500 032)
Art. 8. În clasa pregătitoare din învățământul special și învățământul special integrat cu clasa/
grupa sunt înscriși copii cu cerințe educaționale speciale care împlinesc vârsta de 8 ani până la data
începerii anului școlar. La solicitarea scrisă a părinților pot fi înscriși în clasa pregătitoare și copii cu
cerințe educaționale speciale cu vârste cuprinse între 6 și 8 ani la data începerii anului școlar. Pentru
înscrierea copiilor cu cerințe educaționale speciale în învățământul special, la documentele prevăzute de
metodologie, se adaugă certificatul de orientare școlară și profesională către învățământul special, eliberat
de COSP din cadrul CJRAE Dâmbovița.
Orice altă situaţie va fi rezolvată în cadrul Comisiei județene de înscriere a copiilor în învățământul
primar în anul școlar 2021-2022 - Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, în interesul educaţional al
elevului şi în conformitate cu cadrul legal.
Art. 33(4): CJRAE/CMBRAE asigură, la solicitarea părinților/ tutorilor legal instituiți/
reprezentanților legali, serviciile de evaluare a dezvoltării copiilor, inclusiv după încheierea perioadei de
evaluare prevăzute în Calendarul înscrierii în învățământul primar.
Având în vedere faptul că, din punct de vedere al nivelului de dezvoltare a copilului, schimbările
care intervin la vârsta de 5 – 6 ani sunt continue, și, în unele situații, alerte, la solicitarea scrisă a părinților/
tutorilor legal instituiți / reprezentanților legali, copiii care nu au primit recomandare pentru înscrierea în
clasa pregătitoare pot să se adreseze unității de învățământ cu nivel preșcolar sau CJRAE/CMBRAE, după
caz, pentru eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar.
Art. 53 (2) La cererea scrisă a părintelui, adresată Comisiei județene/ a municipiului București,
ISJ/ISMB soluționează, în interesul superior al copilului, situațiile excepționale care necesită amânarea
înscrierii în învățământul primar sau cele care nu se încadrează în Calendarul înscrierii în învățământul
primar.
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