Ce mai trebuie să
ştiţi:

În fine ...

Participarea la examinările medicale pentru
recunoaşterea timpurie a bolilor, de la U1 până la U9,
conform 14 GDVG (Legea privind sănătatea publică şi
protecţia consumatorului) este obligatorie prin lege
pentru toţi copiii, începând din 16.5.2008.

... le dorim încă de pe acum un
început bun tuturor bobocilor şi multe
satisfacţii şi succes la învăţătură!

Aveţi în vedere
efectuarea la timp a examinării
medicale pentru recunoaşterea
timpurie a bolilor U9.

Stempel des Gesundheitsamtes:

Dacă un copil nu participă la examinarea U9 la medicul
pediatru sau la doctorul de familie şi nici la o examinare
realizată în cadru şcolar, Direcţia Sanitară este obligată
să anunţe Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului conform articolului 14 al GDVG.

Informaţii pe internet:

www.lgl.bayern.de
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Examinarea de
începere a ciclului
şcolar

Ce este examinarea de începere
a ciclului şcolar?

Ce este screeningul de
începere a ciclului şcolar?

Examinarea de începere a ciclului şcolar oferă posibilitatea
de a mai examina încă o dată copiii, suplimentar faţă
examinarea pentru recunoaşterea timpurie a bolilor U9.

Asistenta medico-socială
consemnează istoricul
medical al copilului,
greutatea şi înălţimea
acestuia.

Examinarea U9 la doctorul pediatru sau la doctorul de
familie este prevăzută pentru toţi copiii cu vârsta cuprinsă
între 60 şi 64 de luni. Sunt importante atât examinarea U9,
cât şi examinarea de începere a ciclului şcolar.

Capacitatea vizuală şi
auditivă a copilului este
testată cu aparate
speciale.

Această examinare gratuită are rol de prevenţie.

În cazul examinării U9 este necesară detectarea
bolilor acute şi cronice ale copiilor, precum şi a
întârzierilor în dezvoltare ale acestora.

Sunt examinate dezvoltarea limbajului şi dezvoltarea
motorie. În acest sens, copilul este supus unor sarcini
(de ex. să repete sau să deseneze).

Examinarea de începere a ciclului şcolar
trebuie să clarifice dacă un copil este apt
medical pentru solicitările presupuse de viaţa
şcolară de zi cu zi.

Asistenta medico-socială controlează carnetul de
vaccinuri pentru a putea depista eventuale vaccinuri
lipsă.

Verificarea de începere a ciclului şcolar are două
componente:

efectuată de medicul şcolar
Prin participarea la verificarea de începere a ciclului şcolar,
părinţii obţin un certificat pentru şcoală.
Verificarea de începere a ciclului şcolar este obligatorie
pentru toţi copiii care au obligaţia de a fi şcolarizaţi în anul
următor. Chiar dacă un copil este înscris la şcoală mai
devreme, acesta trebuie să participe la examinarea de
începere a ciclului şcolar înainte de a fi şcolarizat.

Cine face examinarea copiilor?
Screeningul de începere a ciclului şcolar este realizat de
asistente medico-sociale. Examinarea în cadru şcolar este
preluată de un medic al Direcţiei Sanitare. În cazuri
particulare, în acest scop poate fi necesar un al doilea
termen.

... pentru copil?
Sunt testate capacitatea vizuală şi auditivă, astfel
încât copiii să poată urmări în mod optim cursurile
ulterioare, încă de la început. Adeseori, în cazul
problemelor, remedierea se poate face rapid şi
simplu, de ex. prin purtarea ochelarilor sau prin
ocuparea unui loc în partea din faţă a clasei.

Cu ajutorul caietului galben, aceasta poate stabili dacă
s-a efectuat examinarea U9.

Când este examinat medical un copil?

screeningul individual de începere a ciclului
şcolar pentru toţi copiii: o examinare medicală

Ce avantaje prezintă
examinarea de începere a
ciclului şcolar?

Dacă există dovada efectuării
U9, ulterior este necesară o
examinare în cadru şcolar,
pe parcursul screeningului de
începere a ciclului şcolar.
Pentru copiii care au participat
deja la examinarea U9, există o
ofertă de examinare în cadru
şcolar, în cazul în care
au existat probleme speciale pe parcursul screeningului
de începere a ciclului şcolar sau la examinarea U9
sau dacă părinţii doresc acest lucru, de exemplu în cazul

→ neclarităţilor referitoare la respingere sau
la şcolarizarea timpurie,

→ diagnosticelor medicale care pot prezenta
importanţă în viaţa şcolară ulterioară.

Dacă sunt detectate întârzieri în dezvoltarea
limbajului sau în dezvoltarea motorică, acest lucru
este comunicat părinţilor, iar aceştia sunt consiliaţi în
legătură cu modalităţile de susţinere a copiilor.
Adeseori sunt uitate vaccinurile, în acest caz
copilul nu beneficiază de o protecţie suficientă
prin intermediul vaccinurilor. Vaccinurile lipsă pot
fi recuperate după o consultaţie de specialitate la
medicul pediatru sau la medicul de familie.

... pentru părinţi?
Uneori, părinţii nu sunt siguri dacă doresc să-şi înscrie
copilul la şcoală, în special dacă acesta se numără
printre cei mai mici dintr-o serie. La momentul actual,
unii copii sunt suprasolicitaţi în viaţa şcolară de zi cu zi.
Pentru aceşti părinţi, informaţiile conţinute în
rezultatele examinărilor reprezintă un reper
suplimentar valoros în luarea deciziilor.
În cele din urmă, decizia finală referitoare la şcolarizare
revine şcoli.

