CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA BUZAU

Str. Horticolei, nr. 56; Tel/fax 0238/711470
e-mail: cjrae_buzau@yahoo.com
www.cjraebuzau.ro

Precizări privind
evaluarea nivelului de dezvoltare a copilului care nu a frecventat grădinița sau s-a
întors din străinătate, în vederea înscrierii la clasa pregătitoare.

În perioada 22 martie – 27 aprilie, în situația în care copilul nu a frecventat grădinița
sau s-a întors din străinătate, părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal
completează cererea-tip adresată CJRAE Buzău (o găsiți mai jos), pe care o poate trimite pe
e-mail (evaluare@cjraebuzau.ro), prin poștă sau pe care o poate depune direct la sediul
instituției menționate. În urma unei programări la sediul CJRAE Buzău, respectiv a evaluării
dezvoltării copilului, se eliberează recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare sau de
înscriere în grupa mare. Recomandarea eliberată de CJRAE Buzău se comunică în scris și este
înmânată direct părintelui/tutorelui legal instituit/reprezentantului legal. Rezultatul evaluării
nu poate fi contestat.
Telefon programare: 0238711470
Program evaluare: 800-1600

Director CJRAE Buzău,
Prof. Dan Pîslaru

Cerere tip adresată CJRAE Buzău

DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul/ Subsemnata,
în localitatea
ap.

, domiciliat(ă)
, str.

, județul/sectorul

, legitimat(ă) cu

________________________________,
de

, nr.

nr.

de

, seria

telefon

e-mail _____________________________________ ,

instituit/reprezentantul

legal

născut la data de

al

, bl.

, sc.
, nr.

,
, CNP

,

adresă

părintele/tutorele

legal

copilului_________________________________________
, solicit evaluarea nivelului de dezvoltare a acestuia în vederea

înscrierii în anul școlar 2021-2022 în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile
Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022,
aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3.473/2021, cu modificările și
completările ulterioare.
Menționez faptul că fiica mea/fiul meu
se află în următoarea situație:
nu a frecventat grădinița;
s-a întors din străinătate.

Semnătura......................

Data……….................

NOTĂ:
Prezenta cerere se depune/ transmite la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională
Buzău în vederea programării la evaluare.
Unitatea de învățământ CJRAE Buzău prelucrează datele dumneavoastră personale în
conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor, în calitate de
operator, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile.
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor
legale ce îi revin operatorului, conform art. (6), alin. (1), lit. (c) și (e) din Regulamentul general
privind protecția datelor.

