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4. melléklet a l 5/2013. (ll. 26') EMM| rendelethez

Adatlap a fejlődési szint megítéléséhez az iskolai felkészítés elősegítésére
Adatszolgáltatásra kötelezett a gyermek házi-(gyermek) orvosa a teriileti védőnő által
szolgáltatott információk felhasználásával.
Kiti'ltéSe kötelező 5 éves életkorban. Az az dokumentáció része.
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Gyermek neve:

Születési ideje: év hó nap Helye:

TAJ sáma: Anyja neve:

Lakcíme/tartózkodási helye:
lr. sz. (telepulés)

(utcq hsz.)
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.€_5á1ádi arrng is.(p11ilil: +'.negalfr :': )
Ides_ elmebetepsés Alkoho|izmus. drogfüseősée

Mentális retardácíó Erzékszervi károsodás

Tanulasi akadálvozottsás Ewéb ielentős mentáIis beteség

P lsl.ülsl}táli$:f$j1ffié5tiy'iisaÉly.É1tqtötómyezéÉ.iéíÍbgii..l
nlncs van. éspedis:
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A terhesség lefolyrisa normális veszélYeztetett szÖvődményes
Gesztticiós hetek Születési súlv gramm

APGAR: ll. ts Születési hossz. cm
FeikÖrfosat cm

A szülés módja normál fejvégű normál
farfekvéses

normál iker

Komnlikált ésredis: császármetszés fogó vákum

Szülésí sérülés: nem tÖrtént tÖÍténl

iraélesztés: nem tÓrtént tÖrténl

Újszülöttkori betegségek

gépi lélegeaetést igénylő
lészészavar saÍgasag hypoglikémia

neurológiai kórjelek egyéb (pl.: ismert szindróma)

Újszülöttkori
szűrővixgálatok

Anyagcsere nem történt normál l kóros

Csípő nem tÖrtént l normál kóros Hallás l nem tÖrtént normál l kóros

(israe- Éj+',,' :r,erh Íg ft a Ít].. ",.), 
:

Állapol
Diagnózis

ismert (BNO)
nem ismert

TÖrtént-e
speciális ellátás?3 Átlapot

Diagnózis
ismert (BNO)
nem ismert

TÖrtént_e
speciális ellátrís?]

Eszméletvesztéssel,
görccsel járó állapot

Látáskárosodrís2

HaIláiskárosodris2

KÖzponti idegrendszer
egyéb betegsége

Krónikus betegség2

Pszichomotoros/
mentális fejlődési zavar

]gyéb (pl. baleset, műtét,
:romoszÓma rendellenesség,
LnYagcserezavar)

FEIKÁLIS srÁiÚsl s ÉvríronseN (Epben az életkorhoz kötött kötelező státuszvizsgálana* k ntes|blel.)

Súly l 

- 

kc Magasság cm Súly percentilis

Fejkörfogat cm MellkÖrfogat cm Magasság percentilis

Minor anomália nincs: I I van: L l éspedig:

Fej l ti'dési rendellenesség nincs: I van: ! ésoedis:

Bőr Nyálkahártya
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Nyirokcsomók Orr, garat

Fogazat Csontrendszer/
koponyaforma

Testtartás Izomtónus

Szív Keringés

Vémyomás Ttidő

Has Máj

Lép Húgy_ivarszervek
Látrisélesség Hallás
Idegrendszer (refl exek)

A teriileti védőnő által vezetett dokumentáció alapján töltendő ki EItérés
van / nincs

JtalÍa-e kezelésre/
fejlesaésre

TÖrtént_e kezelés/
fejlesztés

Nagymotoros fejlettség

Javasolt próbák: ügyesen mászik (mászókára, fára); féllábon, rÖvid
ideig egyensúlyoz; féllábon ugrál; hintát hajt

Finom mozgrísok
Javaso|t próbák: gombot begombol; rajza felismerhetó, emberrajzrfur a
fejen kívül 5 testrész van

Ertelmi fejlettség

Javasolt próbák: 5 kockát megsziirnol; alapszineket megnevez; saját
nevét, nemét, életkorát tudja; konstrukciós és szerepjátékokat játszik;
képes l 5-20 percig egy játékkal játszani

Beszédfejlettség
Javasolt próbá'k: beszéde jól érthető; Összetett mondatokban beszél,
rÓvid tÖrténetet elmesél, ritkán megnevezett testrészeit (váll, ktinyÖk,
térd) megmutatja; lent, fent fogalmat helyesen használja

Szocíális fejlenség
Javasolt próbák: több gyermekkel egytitt játszik; szabályokat elfogad,
a kapott feladatot megérti, elfogadja, tel_jesíti

Önel|átris

Javasolt próbák: kevés segitséggel Önállóan oltcizik; onállóan étkezik,
szobatisztasága kialakult

Kezesség (akihúzni) jobbkezes balkezes kétkezes
ovodábajár 2 éve l léve kevesebb, mint

l éve
nem Jar

M*gipsyzés..(i;6ryegzé gy€Í Íabt*ijle$ségértil):

i]eiskolázási záradék (aláhúzással kéménk jelölni):

KórÓs elváltJozis nem észlelhetö

További vizsgálat/'fejlesztés szr]kséges

srúll/gó'ÍId.:Yl.:'Éilöltudo&fu ul.vétte{aláíiás}

Kelt: évL][ l| || |hól |I Inap

aláinís, pecsét


