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Declaraţia părinților și a tutorilor pentru schimbul 
de informații între școala primară și liceul/școala secundară 

 
Fiecare copil trece prin procese individuale de dezvoltare și învățare, care încep în familie și sunt susținute și 
promovate de către activitatea școlară. Şcoala primară și secundară au responsabilitatea comună de a asigura o 
continuitate extinsă a proceselor de dezvoltare și învățare pentru copil prin cooperarea lor. Profesorii de la școala 
primară cunosc, in afară de dezvoltarea personalității generale a copilului dvs., in plus abilitățile și aptitudinile lui 
speciale. Pentru a asigura un bun start la școala secundară, este nevoie, în perioada de tranziție, de schimbul de 
informații importante (între școala primară și școala secundară) referitoare la dezvoltarea individuala copilului 
dumneavoastra.   
Astfel, școala secundară poate crea in clasa 5 din timp un plan individual de dezvoltare pentru copilul dvs. Acest 
schimb de informații, poate avea loc numai cu acordul/ consimțământul dvs.  
Declarația, care urmeaza, este voluntară. 
 
□ Noi suntem/ Eu sunt de acord,  □ Noi nu suntem/ Eu nu sunt de acord, 
  
ca informațiile personale, menționate mai jos (sub numerele 1 - 7), referitor la copilul meu/al nostru,  
 
nume:  

  
născut:  

  
locul de trai:  

 
să fie transmise pe numele și adresa școlii.  
 
1. Participarea la măsuri specifice de sprijin lingvistic. 
2. Multilingvismul 

3. Participarea la o măsură specială de spriin (cum ar fi în caz de LRS-, discalculie ori de deficiențe la lecțiile de 
educația fizică) 

4. Participarea la oferte speciale în domeniul muzical 
5. Activități sportive 
6. Indicii cu privire la interese speciale sau talente și recomandări pentru a le dezvolta în continuare 
7. Indicii cu privire la măsurile școlare pentru dezvoltarea comportamentului de muncă și comportamentul social. 
 
Noi putem/ Eu pot revoca în orice moment permisiunea acordată. Copilul nostru/ copilul meu nu are nici un 
dezavantaj prin respingerea sau revocarea consimțământului. 
 
Locul,   _______________________ 
 
 
 
 

Semnătura tutorilor 

 

 

 


