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TÁJÉKOZTATÓ 
 

A 2021-2022-es tanévben az előkészítő osztályba beiratkozó gyerekek fejlettségi szintjének a 

felmérésével kapcsolatos fontos tudnivalók:  
(A beiratkozással kapcsolatos részletes információkat a 2021-2022-es tanév elemi osztályaiba történő beiratkozást 

szabályzó, 3473/10.03.2021-as Tanügyminisztériumi rendelettel jóváhagyott módszertanban találják). 

 
Kit kell felmérjen a Megyei Erőforrás és Nevelési Tanácsadó Központ? 

1. Csak azokat a gyermekeket, akik egyszerre teljesítik az alábbi kitéteket: 

a. 2021. szeptember 1 és december 31-e között töltik a 6-ik életévüket, 

b.  akit a szülei vagy a hivatalos nevelője /gyámja a 2021-2022-es tanévben az előkészítő osztályba 

akar beíratni 

c.  aki nem járt óvodába vagy külföldről jött haza. 

 
Milyen időszakban zajlik a felmérés? 

A pszichoszomatikus felmérés 2021. március 22 és április 27.-e közti munkanapokon történik, 10.00 és 18.00 óra 

között. 

 
Programálás lehetséges: 

• telefonon: 0267-314254 vagy 0267-351449 

• e-mail: cjraecovasna@gmail.com 

• ajánlott levélen a következő címre: CJRAE Covasna piața Kalvin nr. 3, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna 

 
Hol és ki végzi a felmérés? 

• A gyerekek fejlettségi szintjét a Kovászna Megyei Pszichopedagógiai Központ (CJAP Covasna) szakemberei 

végzik, a következő címen: str. Victor Babeș, nr. 15/C Sfântu Gheorghe, jud. Covasna 

 
Hogyan zajlik a felmérés? 

• A szülő vagy hivatalos nevelő írásban kéri a gyermeke felmérését. A kérés típusnyomtatványa (a 

módszertan 2-es melléklete) a felmérő központokban található vagy letölthető a www.isj.educv.ro és 

www.cjraecovasna.ro weboldalakról. 

• A kérést a felmérő központban kell leadni, ahol a szakember az előzetes programálás alapján felméri a 

gyermeket. 

• A felmérés a Tanügyminisztérium által meghatározott érettségi szintet megállapító kritériumrendszeren 

alapszik. 

• A felmérés eredményét a szülővel/hivatalos nevelővel írásban helyben, telefonon vagy ajánlott levél 

formájában közlik. 

 
A felmérés eredménye bizalmas és nem fellebbezhető! 

 

MENTK intézményvezetője 

Szőcs A. Levente 
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