CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI
DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ
CARAŞ-SEVERIN

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI
CERCETĂRII

Conform ORDINULUI nr. 4.244 din 12 mai 2020 pentru modificarea și completarea calendarului și a metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar
pentru anul școlar 2020-2021, aprobate prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3.277/2020 şi având în vedere organizarea în bune condiţii a evaluării dezvoltării
psihosomatice a preşcolarilor care se realizează în perioada 26.05.2020 - 30.06.2020, vă aducem la cunoștință următoarele informații:

Nr.
crt
1.

I. Situații în care evaluarea dezvoltării psihosomatice a preşcolarilor este realizată de către CJRAE Caraș-Severin:
Vârsta copilului
Înscriere în
Este nevoie de evaluarea dezvoltării
psihosomatice?
Împlineşte 6 ani în perioada 01.09.2020 -31.12.2020, nu a frecventat grădinița ori s-a întors
Clasa
DA (art.7 alin. 1 din OMEC 4244/ 12.05.2020)
din străinătate în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în învățământul primar
pregătitoare
II. Centre în care se va desfășura activitatea de evaluare a dezvoltării psihosomatice în funcție de programare:

1. Reşiţa:
Grădinița cu Program Prelungit ,,Dumbrava Minunată" Reșița
2. Bocşa:
Școala Gimnazială Nr. 1 Bocşa
3. Caransebeş:
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 4 Caransebeş
4. Oţelu Roşu:
Grădinița cu Program Prelungit Oțelu-Rosu
5. Anina/Bozovici:
Liceul ,,Mathias Hammer” Anina/ Liceul Teoretic ,,Eftimie
Murgu” Bozovici
6. Băile Herculane
Grădinița cu Program Prelungit ,,Floare de Colț" Băile Herculane
7. Oraviţa:
Liceul Teoretic ,,General Dragalina” Oraviţa
8. Moldova Nouă
Liceul Tehnologic ,,Clisura Dunării,, Moldova Nouă

III.

Informaţii care ţin de buna organizare a evaluării dezvoltării psihosomatice:

1. Părinții/Tutorii legal instituiți/Reprezentanții legali ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada
1 septembrie -31 decembrie 2020 inclusiv și care nu au frecventat grădinița ori s-au întors din
străinătate transmit la CJRAE Caraș-Severin Cererea-tip în care se solicită evaluarea copilului în
vederea stabilirii nivelului de dezvoltare a acestuia, completată și semnată, prin:
- e-mail pe adresa cjrae_cs@yahoo.com ;
sau
- poștă la adresa: Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Caraș-Severin, Reșița,
str. Bega, nr. 1;
sau
- fax la nr. 0355423124.
2. Reprezentanții CJRAE Caraș-Severin vor lua legătura în cel mai scurt timp telefonic cu persoana ale
cărei date de contact au fost scrise în Cerere și vor programa, de comun acord, evaluarea dezvoltării
psihosomatice. Se va ține cont de apropierea de Centrele de evaluare enumerate la pct. II din prezenta
adresă.
3. Pentru orice informație privind evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor, CJRAE Caraș-Severin
pune la dispoziție numărul de telefon 0771344877 sau site-ul www.cjrae-cs.ro .
4. La evaluare copiii vor fi însoţiţi de un părine/tutore legal, în prezența căruia se va realiza evaluarea.
5. Rezultatul evaluării dezvoltării psihosomatice va fi comunicat în scris în aceeaşi zi părintelui care a
solicitat evaluarea. Părintele va primi o Recomandare din partea comisiei de evaluare.
Rezultatul evaluării dezvoltării psihosomatice nu poate fi contestat (cf.art.7 alin.6 din OMEC 3277/17.02.2020).

Documente necesare evaluării:
o dosar-plic;
o cererea completată și semnată de către părinte/tutore legal prin care solicită evaluarea (există deja, fiind trimisă către CJRAE Caraș-Severin);
o adeverinţă de la medicul de familie/pediatru prin care se atestă că preşcolarul este “clinic sănătos”/ “apt pentru şcoală”;
o copie certificat de naştere al copilului;
o copie CI a părintelui /tutorelui legal care asistă la evaluare.

