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Dragi părinţi, 

a venit vremea: Copilul dumneavoastră va merge în curând la şcoală. Pentru dumneavoastră şi copilul 

dumneavoastră începe un nou capitol de viaţă. Adeseori apar nelămuriri sau există neclarităţi referitoare la 

şcolarizare. Pentru a nu vă lăsa singuri cu aceste întrebări, echipa noastră formată din medici de şcoală şi 

asistente medico-sociale doreşte să vă sprijine pe parcursul acestei perioade importante.  

 

Vă rugăm să veniţi cu copilul dumneavoastră…………………………..............la examinarea de 

începerea a ciclului şcolar 

      

în data de la                     ora în 

 

Vă rugăm să prezentaţi neapărat următoare documente la examinare: 

 Carnetul de vaccinuri (Prezentarea buletinelor de vaccinare existente şi a certificatelor de vaccinare 

este obligatorie conform art. 14, parag. 5, punctul 8 al GDVG, începând cu 01.01.2013) 

 caietul galben referitor la examinările preventive ale copilului (şi un caiet suplimentar/foaie 

specială pentru U7a) 

 această foaie cu verso completat 

Datele de pe verso sunt facultative şi rămân în cadrul Direcţiei Sanitare. Vă rugăm totuşi să răspundeţi 

riguros şi complet, astfel încât să vă putem consilia cât mai eficient, pe dumneavoastră şi pe copilul 

dumneavoastră.  

 

În cazul în care copilul dumneavoastră beneficiază de un certificat de handicap sever sau de un buletin 

de sănătate (de ex. buletin de alergic, buletin de diabetic sau altele asemănătoare), vă rugăm să le 

prezentaţi şi pe acestea, precum şi ochelarii sau aparatul auditiv, dacă este cazul. 

 

Examinarea de începere a ciclului şcolar include mai întâi un screening al tuturor copiilor 

cu teste de vedere, de auz, de limbaj şi de dezvoltare efectuate de o asistentă medico-socială. 

Dacă este necesar, se continuă cu o examinare medicală cu un diagnostic aplicat referitor la dezvoltare. În 

cazul în care copilul dumneavoastră nu a efectuat examinarea pentru recunoaşterea timpurie a 

bolilor U9 (prevăzută pentru luna 60. – 64. de viaţă), examinarea în cadru şcolar este neapărat 

necesară.  

De aceea, vă rugăm să efectuaţi curând examinarea U9 la medicul dumneavoastră pediatru, resp. la 

medicul de familie, în cazul în care aceasta nu a fost încă efectuată. 

Vă rugăm să aveţi în vedere următoarele: 

La şcoală este necesară prezentarea unei adeverinţe de participare la examinarea de începere a 

ciclului şcolar de la Direcţia Sanitară. La şcoală nu este necesară prezentarea caietului galben de 

examinări! Participarea la examinarea de începere a ciclului şcolar este obligatorie conform art. 80, 

punctul 1 din Legea Educaţiei şi Învăţământului a landului Bavaria. 

 

În Bavaria, datele din examinarea de începere a ciclului şcolar sunt evaluate statistic, în formă anonimizată 

(fără nume şi semnătură). Astfel pot fi dobândite informaţii importante despre starea de sănătate a copiilor 

din Bavaria.  

Informaţii suplimentare referitoare la examinarea de începere a ciclului şcolar pot fi procurate din flyerele 

ataşate sau de pe internet (la www.lgl.bayern.de/schuleingangsuntersuchung). 

Cu deosebită consideraţie 

Vă rugăm întoarceţi  


