
2712 r\4 AGYAR KÖZtÖNY . :ot:.óvi3? sz;im

4^. melléklet a ? 5/2ü13. {tt. 26.} EMMl rendelethez

Adatlap a fejl{idési szint megítéléséhez az iskolai felkészítés elősegítésére
Adatszolgáltatásra kötelezett a gyermek házi-(gyermek) oruosa a területi véd{lnii által
szol gáltatott információk fel|használásával.

Kitöltése kötelezii 5 éves életkorban. Az adatlap az iskolaegészségügyi dokumentáció része.

s2nM-Étti.íDÁróK,:l
Gyermek neve:

Születési ideje: év hó nap Ir.tr.,
TAJ száma: Any.ja neve:

Lakcímeltaftózkodási helye:
lr.SZ. (telepiilés)

(utca, hsz.)

A, 21S

Családi anamnézis '(pozítív: *, negatív:.. )
Ideg- elmebetegség Alkoholizmus, drogfu ggiiség

Mentális retardáció Erzékszervi károsodás

Tanulási akadályozottság Esvéb ielentös mentális betesés

Pszihomotoros és mentálii:,iéjliidést veszélleztetii környezeti tényez,u1

nlncs van, éspedig:

U.j s2ülöttkori anamnézis (a l á húzó s,s a l ké r n énb' j e l ö l n i)

A terhesség lefolyása normális veszélyeztetett szövődménves

Gesztációs hetek sziiletési sírlv gíamln

APGAR: l1 /5 születési hossz. cm

Feikörfosat cm

A szülés módja normál fejvégíí normá1
farfekvéses

rrormál iker

Komplikált, éspedig: császármetszés fogó vakum

Sztilési sérülés nem történ1 történt

uiraélesztós: nem történt történt

Ujszülöttkori betegsógek:

gépi 1élegeztetést igénylő
légzészavar

sargasag hypoglikémia

neurológiai kórielek egyéb (pl.: ismer1 szindrórna)

Újszülöttlrori
szűríívizsgálatok

Anyagcsere

*ril G-".t*;fi".,.r, ru;-
nem töítént

Hallás I nem történt

§§1]_
nonnál

kóros
L.-_-........,,..,......._...,,..,,,,,.,,,,.,,,,,. -.

kóros

AnamnéZi§ c§ecsemő- és kisgyermekkorban, krónikus beteg§ég vagy állapot miatti gondozás, fejlesztés adatái
1isme;r|í, r, néh ismert; -, 1

Állapot
Diagnózis

isrnert (BNO)
nem isnrert

Történt-e
speciális ellátás?] Allapot

Diagnózis
ismert (BNO)
nem ismert

Történt,e
speciális ellátás?3

Esznéletvesztéssel,
görccsel járó állapot

Látáskárosodás2

Halláskárosodás2

I(özponti idegrendszer
egyéb betegsége

Krónikus betegsé92

pszichomotoros/

mentál is fe.j liidési zavar

lgyéb (pl. baleset, nrűtét,
ironroszóma rendellenesség,
uryagcserezavar)

FlZlKÁLIS STÁ rUSZ 5 EVES KoRBAN t Egtbcn a: életkorho: kölött kötelezi; sláttszvizsgálatnak is megklc!.)

Súb, kg Magasság cITl Súly percentilis

Fejkörfogat cm Mellkör,fogat cn,l Magasság percentilis

Minor anomália nincs: I van: I éspedig:

Fejlődési rendellenesség n11,1cs van: I éspedig:

Biir Nyálkahártya
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Húgy-ivarszervek

Idegrendszer (refl exek)

Pszihomororos, értelmi és szociális lejlettség ertetiáÍéséiéjavasoh. az iskolai lelkészüléshez szükséges életkori

A területi védiini1, által yezeteít dokumentáció alapján töltendó ki Eltérés
van / nincs

Történt-e keze]ésl
fejlesztés

Nagymotoros fej lettség

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

Finom mozgások
Javasolt próbák: gombot begombol; rajza felismerhetii, emberrajzán a

í-e.jen kívül 5 testrész van

Ertelmi feilettség
Javasolt próbák: 5 kockát megszámol; alapszíneket megnevez; saját
nevét, nemét, életkolát tudja; konstrukciós és szerepjátékokat játszik;
képes 1 5-20 percig egy játékkal játszani

Beszédfejlettség
Javasolt próbak: beszéde jó1 ér,thető; összetett mondatokban beszél,
rövid töfiénetet elmesé1, ritkán megnevezett testrészeit (váll, könyök,
térd) rnegmutatja; lent, fent fogalmat helyesen használja

Szociális fejlettség
Javasolt próbák: több gyermekkel együtt játszik; szabályokat elfogad,
a kapott feladatot megérti, elfogad.ja, teljesíti

öneltátás
Javasolt próbák: kevés segítséggel önállóan öltözik; önállóan étkezik;
szobatisztasága kialakult

Kezesség (aláhúzni)

léve I kevesebb, mint

Megie§Y2és(ös§zegzésagyermekfejlett§égéiíil);,,....,,,,,.. ;

séiskotáraii iáiáaék ráráúiirasiát kéi"e* : éroiáil:

SzüIö/gondvisélíjtüdomásul vette (aláírás),'
Kelt: ev hó nn nap [:tl

aláírás, pecsét


