INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIŞ
CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ
EDUCAŢIONALĂ TIMIŞ

A. PRECIZĂRI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EVALUĂRII DEZVOLTĂRII COPIILOR
ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ACESTORA ÎN CLASA PREGĂTITOARE
PENTRU ANUL ŞCOLAR 2020-2021

Evaluarea dezvoltării copiilor se va realiza în perioada 26.05.2020 – 30.06.2020 (conform calendarului înscrierii
în învățământul primar pentru anul şcolar 2020-2021, ANEXA nr. 1 la ordinul MEN nr. 3277 / 17.02.2020 privind
aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021,
conform Ordin nr. 4244 din 12 mai 2020 pentru modificarea și completarea calendarului și a metodologiei de înscriere a
copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020 – 2021, aprobat prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării
nr. 3277/2020).

Astfel, în perioada 26.05.2020 – 30.06.2020, Centrul Județen de Resurse și Asistență Educațională
Timiș (CJRAE Timiș) va realiza evaluarea dezvoltării doar a copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în
perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020 inclusiv și care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors
din străinatate, în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în învățământul primar.
Dacă, în urma evaluării, nivelul de dezvoltare al copiilor este corespunzător, părinții, ai căror copii
împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2020 inclusiv, pot să își înscrie copiii în
învățământul primar, în clasa pregatitoare.
1. Părinții/Tutorii legal instituiți/Reprezentanții legali ai copiilor:
- Solicită la telefon 0775 345 002, o programare în vederea evaluării nivelului de dezvoltare a copilului.
Programările telefonice se vor realiza în fiecare zi lucrătoare, de luni până vineri, în intervalul orar 9:0016:00.
Sau
- Depun / transmit prin email cjaptm@yahoo.com cererea tip prin care solicită evaluarea copilului în
vederea stabilirii nivelului de dezvoltare a acestuia (cererea este anexată mesajului)
2. Ulterior, părinții/ tutorii legal instituiți/reprezentanții legali vor fi informați telefonic cu privire la data/ ora/
locația exactă la care sunt programați în vederea evaluării nivelului de dezvoltare a copilului.
3. La data /ora/ locația programată, părinții, însoțiți de copil, se vor prezenta în vederea evaluării copilului.
Atenție: cf. OMEC nr.4220/08.05.2020 și OMS nr. 769/08.05.2020, se vor respecta toate măsurile de combatare
și prevenire a îmbolnăvirii cu SARS – COV-2 în unitățile/ instituțiile de învățământ (se vor prezenta doar la
ora programată, vor purta mască, se va folosi dezinfectantul la intrare în instituție).
4. La evaluare se vor prezenta cu următoarele documente:
 actul de identitate al părintelui/ tutorelui/împuternicitului legal – în original şi o copie
xerox;
 certificatul de naştere al copilului - în original şi o copie xerox;
 actul care atestă calitatea de tutore/împuternicit legal, unde este cazul - în original şi o copie
xerox;
Evaluarea dezvoltării copilului se va realiza în prezenţa părintelui/tutorelui/împuternicitului legal care îl
însoţeşte. Părintele /tutorele/împuternicitul legal nu poate interveni în procesul de evaluare
5. La încheierea activității de evaluare a dezvoltării pentru fiecare copil, rezultatul evaluării este înmânat
direct, în aceeași zi, părintelui/tutorelui legal instituit/reprezentantului legal care a solicitat evaluarea.
Rezultatul evaluării nu poate fi contestat.
Inspectoratul Școlar Județean Timiș și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș, precum și unitățile de
învățământ, asigură respectarea măsurilor igienico-sanitare, în contextul pandemiei cu noul coronavirus.
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B.CENTRELE ÎN CARE SE DESFĂȘOARĂ EVALUAREA DEZVOLTĂRII COPIILOR ÎN
VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN CLASA PREGĂTITOARE
PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021 SUNT PRECIZATE MAI JOS

Nr. Crt/
1

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ TIMIŞ

Centrul de evaluare

2

Strada Dunărea, nr. 9
(în incinta Colegiului Tehnic “Dimitrie Leonida” Timişoara, etajul 1)
Tel. 0775 345 002
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.4 MUN. LUGOJ

3

Aleea Brazilor, nr.3
LICEUL TEORETIC BUZIAŞ

4

Str. Principală nr.19 A
LICEUL TEORETIC RECAŞ

5

str. George Coșbuc, nr. 1
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 ORAŞ SÂNNICOLAU MARE

6

str. Calea lui Traian, nr.11
LICEUL ”TRAIAN VUIA” FĂGET

7

Str. Traian Vuia nr.1
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ORAŞ JIMBOLIA

8

str. Republicii, nr.21
LICEUL TEHNOLOGIC “SF. NICOLAE” DETA

9

Str. Victoriei, nr. 50
(CLĂDIREA GIMNAZIU, CABINETUL DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ
Str. Victoriei nr. 50)
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ORAŞ GĂTAIA
str. Carpați, nr. 100 bis
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