
 

Copiii și dezvoltarea lor 
 

 
 
 
 
 

Informație despre examinarea 
pentru înscrierea la școală (ESU) 

 
 
 
 
 

Stimați părinți, stimați tutori, 
 
un obiectiv important al examinării pentru 
înscrierea la școală (ESU) este: 
 
I.) „UTILIZAREA TIMPULUI PENTRU O  
ASISTENȚĂ OPTIMĂ” 
 
a) ESU este obligatoriu pentru toți copiii și 
are loc în doi pași. 
 
 

 Pasul 1: în penultimul an de 
grădiniță, înainte de termenul de 
înscriere la școală, asistentele 
noastre medicale examinează toți 
copiii din oraș / județ (control de 
rutină).  

 
b) copiii care necesită un consult medical 
sau diagnosticarea nivelului de limbă vor fi 
invitați la un control suplimentar. 
 
 

 Pasul 2: în ultimul an de grădiniță 
poate fi organizată o examinare 
suplimentară, dacă este necesară.  

 
c) toate rezultatele examinării sunt 
guvernate de confidențialitatea obligatorie 
medicală. 

II.) Care este scopul controlului de rutină ? 
 
Controlul de rutină are scopul de a 
determina stadiul sănătății și de dezvoltare 
al copilului. Scopul acestui termen nu este 
tema „calificării pentru școală”. 
Dacă este necesară asistența, rămâne timp 
suficient pentru organizarea acesteia.  
 
 
III.) Cum decurge examinarea? 
 
Controlul de rutină are loc de regulă în 
grădinița de zi a copilului și durează circa 45 
de minute. Vă puteți însoți copilul în timpul 
controlului. Dacă nu sunteți prezenți în 
timpul controlului veți primi oricum informații 
detaliate.  
 
 
IV.) Ce se examinează? 
 
Asistenta medicală verifică următoarele 
domenii de dezvoltare: 
 

 Vedere și auz 
 Vorbire 
 Memorie 
 Capacitate motorie 
 Dezvoltarea aptitudinii de a desena 
 Înțelegerea cifrelor / cantităților 
 Înălțime și greutate 

  



 

V.) Ce documente sunt necesare? 
 
Vă rugăm să aduceți următoarele 
documente la examinare: 
 

 Declarația de consimțământ 
completată și semnată 

 
 chestionarul pentru tutori 

completat 
 

 Carnetul pentru identificare precoce 
pentru copii, respectiv cardul de 
participare (prezentarea este 
obligatorie )  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 carnetul pentru vaccinuri, respectiv 
o declarație scrisă conform căreia 
copilul dumneavoastră nu este 
vaccinat (prezentarea este 
obligatorie )  

 
 
 
 
 
 

 
 

 rapoarte medicale importante 
referitoare la bolile copilului 
dumneavoastră, dacă există  

 pentru cei care poartă ochelari: nu 
uitați ochelarii 

 
Asistenta documentează informațiile și veți fi 
sfătuiți să faceți vaccinarea. 
 
 
VI.) Cum este transmis rezultatul 
examinării? 
 
Vă vom transmite un diagnostic scris, pe 
care vă rugăm să îl transmiteți medicului 
pediatru.  
Cu acordul dumneavoastră grădinița de zi va 
fi informată cu privire la examinare pentru o 
eventuală planificare a măsurilor pedagogice 
de asistență. 
 
În plus veți primi broșura noastră pentru 
părinți cu sfaturi pentru asistența continuă a 
copilului dumneavoastră. 
 

VII.) De ce avem nevoie de declarațiile de 
consimțământ? 
 
O colaborare interdisciplinară este foarte 
importantă pentru asistarea optimă a 
copilului dumneavoastră.  
 
Ca să putem colabora cu experții în 
pedagogie necesităm acordul 
dumneavoastră. 
 
 
 
 
 

Sursă: Comitetul 
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Sursă: bvkj 
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Suntem aici pentru Dvs. 
 
Landratsamt Heidenheim 
Gesundheit 
Kinder- und Jugendgesundheitsdienst 
Felsenstraße 36 
89518 Heidenheim 
Tel.  07321 321-2647 
gesundheitsamt@landkreis-heidenheim.de 

 


