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1. Scop:
Această procedură

descrie modul în care se deasfăşoară evaluarea nîvelului de dezvoltare a copiilor care nu au
fost înscrişi în grădiniţă sau s-au întors din străinătate şi care împlinesc vărsta de 6 ani în perioada 1.09.202131.12.2021. Evaluarea nivelului de dezvoltare se realizează la solicitarea scrisă a părinţilor, în vederea înscrierii
copiilor în clasa pregătitore.
2. Domeniul de aplicare:
Această procedură se aplică pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a copiilor care împlinesc 6 ani în perioada
1.09.2021- 31.12.2021, nu au fost înscrişi în grădiniţă sau care s-au întors din străinătate. Evaluarea nivelului de
dezvoltare este realizată de profesorii consilieri şi profesorii logopezi, coordonaţi de Centrul Judeţean de
Resurse şi Asistenţă Educaţională Ilfov şi se va efectua la soliciterea scrisă a părintelui, în vederea înscrierii
copiilor în clasa pregătitoare în anul şcolar 2021-2022.
3.
Definiţii şi abrevieri

3.1.

Definiţii

prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor,
mijloacelor şi tehnicilor de lucru şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii de consiliere
psihopedagogică, individual şi de grup a preşcolarilor/elevilor/părinţilor/cadrelor didactice cu privire la
aspectul procesual.
3.1.2.Ediţie a unei proceduri operaţionale: forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri

3.1.1.

Procedură operaţională:

operaţionale, aprobată, difuzată şi implementată.

3.1.3.Revizia în cadrul unei ediţii: acţiuni de modificare, adăugare, adaptare, sau altele asemenea, în funcţie de
cerinţele sau nevoile identificate, a uneia sau mai multor componente ale unei ediţii a procedurii
operaţionale, acţiuni care au fost aprobate şi difuzate spre implementare.
3.1.4.Cabinetele şcolare/interşcolare de asistenţă psihopedagogică din unităţile de învăţământ şi din C.J.A.P.
asigură în permanenţă informarea, Indrumarea, cunoaşterea elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice, prin
activităţi de consiliere psihopedagogică desfăşurate individuale şi de grup, de colaborare şi parteneriat cu
şcoala, comunitatea locală, organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale cu specific educaţional, In
scopul orientării şcolare şi profesionale a elevilor, de prevenire a comportamentelor de risc, de
autocunoaştere şi dezvoltare personală.
3.1.5.Evaluarea dezvoltării copiilor pentru înscrierea în învăţământul primar, se realizează de către specialiştii
desemnaţi de Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Ilfov, în centrele de evaluare
desemnate şi vizează dezvoltarea cognitivă, socială, emoţională şi de limbaj a copilului.
3.1.6. Solicitarea scrisă pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a copiilor care împlinesc 6 ani In perioada
1.09.2021- 31.12.2021, nu au fost înscrişi In grădiniţă sau care s-au întors din străinătate: acţiunea
părinţilor 1 tutorilor legal instituiţi/reprezentanţilor legal de a solicita în scris, printr-o cerere, evaluarea
nivelului de dezvoltare a copiilor ce va fi transmisă prin e-mail/ poştă/ direct la unitatea de învăţământ la
care vizează înscrierea copiilor.
3.1. 7. Rezultatul evaluăl'ii nivelului de dezvoltare a copiilor: rezultatul comunicat în scris părintelui care a
solicitat evaluarea nîvelului de dezvoltare a copilului.
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3.2. Abrevieri
Nr. Crt. Abrevierea
1
P.O.
2
E
3
V
4
A
5
Ap.
6
Ah.
C.Ş.A.P.
8
10
C.J.A.P.
11
C.J.R.A.E.
12
M.E.N.
13
I.Ş.J.

Termenul abreviat
Procedură operaţională

Elaborare
Verificare
Aprobare
Aplicare
Arhivare
Cabinet Şcolar de Asistenţă Psihopedagogică
Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Ilfov
Ministerul Educaţiei Naţionale
Inspectoratul Şcolar Judeţean

4.
Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurale
4.1. Legea educaţiei naţionale nr 112011 publicată în MO nr. 18/10.01.2011.
4.2. Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 5555/2011 privind Regulamentul de
organizare şi funcţionare a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională/Centrului

Judeţean

de

Asistenţă Educaţională.

4.3. Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 5447/31.08.2020 de aprobare a Regulamentului-cadru de
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
4.4. Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3473/10.03.2021 de aprobare a Metodologiei de înscriere în
învăţământul primar pentru anul şcolar 2021-2022 şi a calendarului înscrierii.

5.
Responsabilităţi
5.1. Directorul C.J.R.A.E. Ilfov propune comisiei judeţene de înscriere a copiilor în învăţământul primar,
centrele de evaluare a nivelului de dezvoltare a copiilor, componenţa acestora, perioada şi intervalul orar în care
se va realiza evaluarea. Propunerile directorului C.J.R.A.E. Ilfov sunt prezentate prin procedura operaţională de
realizare a evaluării nivelului de dezvoltare a copiilor care nu au frecventat grădiniţa sau care s-au întors diu
străinătate şi împlinesc 6 ani în perioada 01.09.-31.12.2021 ce urmează a fi înscrişi în învăţământul primar.
5.2. Directorii unităţilor de învăţământ au responsabilitatea de a transmite informaţiile cu privire la situaţiile
care impun evaluarea dezvoltării, centrele în care se realizează evaluarea nivelului de dezvoltare a preşcolarilor,
perioada şi intervalul orar în care se realizează evaluarea, în vederea informării corecte a părinţilor copiilor care
urmează să fie înscrişi în clasa pregătitoare.
5.3. Părinţii/tutorii legali instituiţi/ reprezentanţii legali au datoria de a se informa cu privire la situaţiile care
impun evaluarea nivelului de dezvoltare, de a se programa în vederea evaluării şi de a respecta precizările
Metodologiei privind înscrierea în învăţământul primar în anul şcolar 2021-2022, aprobată prin OMEN
3473/10.03.2021, precum şi măsurile de prevenire a îmbolnăvirii cu noul coronavirus impuse legislaţia specifică
şi aplicate de unitatea şcolară în care se află centrul de evaluare.
5.4. Profesorii consilieri şcolari şi profesorii logopezi au obligaţia de a evalua nivelul de dezvoltare a copilului,
în baza cererilor înregistrate, toţi copiii care se află în situaţiile în care se impune evaluarea şi de a comunica în
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scris părinţi lor rezultatele evaluări lor 1 online unităţii de învăţământ (dacă este cazul), confo1m legislaţiei
actuale.

5.5. CJRAE Ilfov

asigură,

la solicitarea părinţilor/ tutorilor legal instituiţi/ reprezentanţi l or legali, servicii le de

evaluare a dezvoltării copiilor, inclusiv după încheierea perioadei de evaluare prevăzute în Calendarul înscrierii
în învăţământul primar. A vând 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, ş i , în unele s ituaţii , alerte, la solicitarea scrisă a
părinţilor/ tutori lor legal i n stituiţi 1 reprezentanţilor legali, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada
01.09-31.12.2021, nu au fost înscrişi la grădiniţă sau care s-au întors din străinătate şi nu au primit iniţial
recomandare pentru înscrierea în clasa pregătitoare, pot să se adreseze CJRAE Ilfov pentm reevaluare şi
eventual, eliberarea recomandării pentm înscrierea în învăţământul primar în etapele următoare.
5.6. Directorul C.J.R.A.E.Ilfov transmite către comisia judeţeană de înscriere a copiilor în învăţământul primar
un proces-verbal care va cuprinde lista cu numele copiilor ş i rezultatele eva l uări i , respectiv recomandarea de
înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz ( 29.04.2021).
6. Procedura (mod de lucru)
Paş i
Descriere
Responsabili
1
Directorul C.J.R.A.E. Ilfov propune comisiei judeţene de înscriere a copiilor în Director C.J.R.A.E. Ilfov
învăţăm ântul

primar, centrele de evaluare a nivelu lui de dezvoltare a copiilor,
componenţa acestora, perioada ş i intervalul orar în care se va realiza evaluarea
nivelului de dezvoltare a copiilor care care împlinesc vârsta de 6 ani in perioada
01.09.2021- 31.12.2021 , nu au fo st înscriş i în grădiniţă sau care s-au întors din
străinătate

2

Directorii unităţilor de învăţăm ânt se ob l i gă să realizeze infonnarea părinţi l or Directorii
care solicită înscrierea în invăţământul primar, cu privire la situaţii l e în care se învăţământ
Impune evaluarea nivelului de dezvoltare, intervalul orar, Ş l documentele
necesare desfăşurării eval uării.

3

Părinţii/tutorii legal institui ţi/reprezentanţ ii legali care solicită evaluarea Părinţii /tutorii
legal
nivelului de d ezvoltare a copiilor vor depune/transmite pnn e-mail institui ţi/reprezentanţ ii
(cjrae.ilfov@ yahoo .com) sau prin poştă (Soldat Petre Ionel nr. 2, Localitatea legal
Brăneşti , Judeţul Ilfov, cod postal 077145) cererea tip la Centrul Judeţean de Secretariatul
din
cadml
Resurse ş i de As i stenţă Ed u caţională Ilfov, conform Anexei nr. 2 din OMEC comisiilor
3473/202 1.
unităţilor de învăţământ,
secretariatul CJRAE
Secretariatul CJRAE Ilfov înregistrează cererea ş i rea li zează programarea
evaluării nivelului de dezvoltare, stabilind centrul de evaluare, data ş i intervalul
orar împreună cu părintele ş i profesoru l evaluator .
Programarea copiilor pentru evaluare se va realiza la interval de minim 1 oră ( Secretarii comisiilor din
activitatea de evaluare ş i întocmire a documentelor = 30 min, dezinfectarea şi cadml
unităţi l or
de
aerisirea spaţiu l u i = 30 min). Părinţii , copiii ş i profesorii evaluatori vor respecta învăţământ
întocmai măsurile de protecţie necesare prevenirii îmbolnăvirilor cu virusul
SARS-COV2 , impuse de legislaţia în vigoare şi aplicate de unitatea şco lară.

4.

5.

6.

Părinţii

care nu au posibilitatea de a depune/transmite prin e-mail sau prin poştă
cererea de evaluare la CJRAE Ilfov, o pot completa la unitatea de învăţământ la

Părinţii

Secretaml

unităţilor

..

COmlSleJ
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de

de

7.

care doresc înscrierea, urmând ca aceasta să o transmită la CJRAE Ilfov, în
vederea programării. Secretariatul CJRAE Ilfov înregistrează cererea şi
realizează programarea evaluării nivelului de dezvoltare, stabilind centrul de
evaluare, data şi intervalul orar împreună cu părintele şi profesorul evaluator
Cererea de evaluare se înregistrează la CJRAE Ilfov şi este trimisă online
centrului de evaluare via care este programat copilul.

evaluare din unitatea de
învăţământ.
Secretarul
CJRAEI!fov
Secretarul comisiei de
evaluare din unitatea de
învăţământ

Profesorul evaluator
8.

9.

10.

Il.

12.

13.

Părinţii

care solicită evaluarea copiilor, vor prezenta profesorului evaluator din
centrul de evaluare a nivelului de dezvoltare, următoarele documente:
• copie certificat de naştere copil;
• copie B.I./C.I. părinte/tutore legal instituit/reprezentat legal;
• copie după certificatul de căsătorie a părinţi lor
*în cazul în care părinţii sunt divorţaţi/ necăsătoriţi este nevoie ca pe
lângă cererea de evaluare realizată de unul dintre părinţi şi acordul de
evaluare din partea celuilalt părinte.
Profesorul evaluator din centrul de evaluare a nivelului de dezvoltare a copiilor,
va realiza evaluarea copilului, în prezenţa părintelui/tutorelui legal
instituit/reprezentantului legal. Evaluarea durează aproximativ 15-20 minute şi
se vor respecta toate măsurile de prevenire a îmbolnăvirilor cu virusul SARSCOV2, impuse de legislaţia în vigoare şi aplicate de unitatea şcolară.
Recomandarea se va întocmi în absenţa copilului şi a părintelui/tutorelui legal
instituit/reprezentantului legal. Spaţiul cabinetului va fi dezinfectat şi aerisit
după fiecare evaluare.
Recomandarea eliberată de profesorul evaluator, se comunică, pe e-mail/prin
poştă, cu confirmare de primire, sau este înmânată direct părintelui/tutorelui
legal instituit/reprezentantului legal. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat şi
are caracter confidenţial.
Recomandarea evaluării se înregistrează în registul de evidentă a
recomandări/ar din centrul de evaluare.
În centrul de evaluare rămâne o copie xerox a recomandării sau un exemplar în
original, dacă nu se poate asigura accesul la copiator.
La finalul perioadei de evaluare, centrul de evaluare va trimite online un procesverbal lista cu numele copiilor şi rezultatele evaluării, respectiv recomandarea de
înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz (27.04.2021).
Directorul C.J.R.A.E. Ilfov înaintează către comisia judeţeană de înscriere a
copiilor în învăţământul primar un proces-verbal care va cuprinde lista cu
numele copiilor şi rezultatele evaluării, respectiv recomandarea de înscriere în
clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz ( 29.04.2021).

Părinţii

Profesorii
şcolari/profesorii

consilieri
logopezi

Părinţii

Profesorii
şcolari/profesorii

consilieri
logopezi

Profesorii

consilieri
şcolari/profesorii logopezi

Părinţii
Părinţi

Profesorii
şcolari/profesorii

consilieri
logopezi

Profesorii

consilieri
şcolari/profesorii logopezi

Directorul C.J.R.A.E. Ilfov
Coordonatorul
C.J.A.P.
Ilfov
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7.
Resurse
7.1. Resurse materiale: instrumente de evaluare a dezvoltării copiilor, fişe de lucru, rechizite, linii telefonice,
materiale informatice, calculatoare, imprimante, xerox-uri, internet.
7.2. Resurse umane: profesor consilier şcolar şi/sau profesor logoped /C.Ş.A.P./C.L.I.
7.3. Resurse financiare: sunt prevăzute în bugetul de stat şi sunt necesare pentru achiziţionarea resurselor
materiale.

8.
Dispoziţii finale:
8.1. Procedura va fi difuzată în C.Ş.A.P. Ilfov şi în C.J.A.P. Ilfov, însoţită de 4 anexe.
8.2. Actuala procedură va fi revizuită în cazul în care apar modificări organizatorice sau alte reglementări cu
caracter general sau intern care fac obiectul acestei proceduri.
9.
Înregistrări
9.1. Registrul de evidenţă a cererilor in vederea evaluării nivelului de dezvoltare (cu număr de inregistrare din
unitatea de învăţământ în care există centru de evaluare).
9.2. Registul de evidenţă a recomandărilor emise în urma evaluării nivelului de dezvoltare (cu număr de
înregistrare din unitatea de învăţământ in care există centru de evaluare).
10. Anexe/documente utilizate
10.1. Lista centrelor de evaluare a nivelului de dezvoltare a copiilor in vederea inscrierii în învăţământul primar,
componenţa acestora şi programul de evaluare.
10.2. Cerere tip de evaluare a nivelului de dezvoltare a copiilor care implinesc vârsta de 6 ani în perioada 01.09
- 31.12.2021, nu au frecventat grădiniţa sau au revenit din străinătate, conform Anexei 2 din OMEN
3473/2021.
10.3. Recomandarea privind rezultatul nivelului de dezvoltare pentru copii care implinesc 6 ani în intervalul
01.09-31.12.2021, nu au frecventat grădiniţa sau au revenit din străinătate.
10.4. Registrul pentru evidenţa recomandărilor in urma evaluării nivelului de dezvoltare
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