CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ ALBA
510214, B-DUL 1 DECEMBRIE 1918, NR 68, ALBA IULIA, ALBA
TEL 0726285728, TEL/FAX 0258/834102
www.cjrae-ab.ro
cjraeab@yahoo.com

Acord părinte/reprezentant legal
pentru activitatea de logopedie
Subsemnatul(a) __________________________________________________, în calitate de
părinte/reprezentant legal al elevului/elevei ____________________________________________,
din clasa ________
Nr. telefon ______________________________ , e-mail___________________________________
⬜ sunt de acord
⬜ nu sunt de acord
ca pe parcursul ciclului de învățământ preșcolar/ primar, fiica/fiul meu să beneficieze de serviciile de
logopedie (față în față și/sau online) oferite de către profesorul logoped din cadrul cabinetului logopedic din
unitatea de învățământ pe care copilul o frecventează.
Activităţile care se desfășoară în domeniul logopediei asigură depistarea, evaluarea, identificarea
tulburărilor de limbaj și de comunicare la copii, corectarea tulburărilor de limbaj și comunicare în vederea
diminuării riscului de eșec școlar, consiliere logopedică a părinților etc.

Declarație de consimțământ
pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Declar prin prezenta că sunt de acord cu utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal, ale
mele și ale copilului, de către specialiștii din cadrul CJRAE Alba în activitățile specifice realizate la nivelul
cabinetului logopedic interșcolar.
Am fost informat despre drepturile pe care subiecţii datelor cu caracter personal le deţin: dreptul la
informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu
fi supus unei decizii individuale, dreptul de acces la justiţie, reglementate de Regulamentul (UE) 679/2016
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu character personal și privind
libera circulație a acestor date.
Mi s-a adus la cunoştinţă faptul că refuzul meu de a furniza datele cu caracter personal necesare şi
solicitate de către specialiștii din cadrul CJRAE Alba, determină imposibilitatea acordării serviciilor
logopedice.

Data

Semnătura părinte/reprezentant legal
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PARTENERIAT LOGOPEDIC
I. Părţile semnatare:
 Cabinetul Logopedic Interşcolar din....................................................................................... reprezentat prin
profesor logoped ………………………………………………………………………………..
 Beneficiarul indirect (părinte/ reprezentant legal al copilului/ elevului) care solicită servicii logopedice
furnizate
în
cadrul
Centrelor
logopedice
interşcolare
din
CJRAE
Alba
sau
online.........................................................................
II. Obiectul parteneriatului:
Asigurarea calităţii serviciilor logopedice oferite de cabinetele logopedice din cadrul Centrului Logopedic
Interşcolar sau online, prin implicarea şi responsabilizarea părţilor în educarea/ remedierea limbajului şi comunicării
copiilor/ elevilor cuprinşi în programul logopedic.
III. Drepturile părţilor:
Drepturile părţilor semnatare ale prezentului acord sunt cele prevăzute în Legea educaţiei naţionale,
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi Regulamentul de organizare şi
funcţionare al CJRAE Alba.




















IV. Obligaţiile părţilor:
Profesorul logoped se angajează să:
asigure servicii logopedice de calitate, la nivelul standardelor elaborate de Ministerul Educaţiei și Cercetării;
asigure securitatea şi siguranţa copiilor/ elevilor în timpul prezenţei acestora în incinta cabinetului logopedic;
demonstreze consideraţie şi respect în relaţiile cu preşcolarii/ elevii şi părinţii/ reprezentanţii legali ai acestora;
depisteze dificultăţile de limbaj şi comunicare la preşcolarii din grupele mari cuprinşi în grădiniţe şi la şcolarii
din clasa pregătitoare şi clasa I;
înştiinţeze în scris părinţii/ aparţinătorii legali ai preşcolarilor/ elevilor identificaţi ca prezentând dificultăţi de
limbaj şi comunicare;
realizeze evaluarea logopedică complexă a copiilor din circumscripţie care se prezintă la cabinetul logopedic,
în prezenţa părinţilor/ aparţinătorilor legali sau în absența acestora, dar cu acceptul lor prealabil;
informeze părinţii asupra diagnosticului şi prognosticului logopedic;
stabilească, de comun acord cu părintele/ reprezentantul legal al copilului/ elevului calendarul şedinţelor
logopedice;
evalueze periodic progresele realizate de preşcolari/ elevi şi să adapteze activitatea de intervenţie logopedică;
asigure transparenţa tuturor activităţilor derulate în cabinet;
respecte normele sanitare conform legislației în vigoare, în timpul oferirii serviciilor logopedice
explice clar toate prevederile prezentului parteneriat celeilalte părţi semnatare.
Părintele/ reprezentantul legal al copilului/ elevului se angajează să:
promoveze în educaţia preşcolarului/ elevului principiile, valorile şi normele de conduită susţinute de
cabinetul logopedic interşcolar;
asigure prezenţa copilului/ elevului la şedinţele logopedice față în față sau online programate, realizând o
frecvenţă bună de-a lungul corectării/ intervenţiei;
nu înregistreze trei absenţe nemotivate consecutiv, acest lucru atrăgând încheierea acordului de colaborare,
implicit al intervenţiei logopedice;
respecte programarea şedinţelor logopedice şi să anunţe eventualele absenţe motivate;
susţină terapia logopedică prin continuarea, acasă, a exerciţiilor şi fişelor propuse de logoped ;
respecte regulamentul intern de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ care găzduieşte cabinetul
logopedic și a regulilor de desfășurare a ședințelor logopedice online stabilite de comun acord cu profesorul
logoped.
Data

Semnătura părinte/reprezentant legal

