
Tisztelt Szülők!

Erdőkertes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  27/2016.(III.  29.)
KT.határozatával. az Erdőkertesi Ki akarok nyílni Óvodába a 2016/17. nevelési
évre  felvételt  nyert  gyermekekre  vonatkozóan,  a  beszoktatás  és  a  tényleges
óvodai  élet  megkezdése  előtt  max.  1  hónappal  kitöltött  és  védőnőjük  által
véleményezett 

„Szülői nyilatkozatot”

kötelezően kitöltendő és benyújtandó dokumentummá nyilvánototta.

A dokumentum célja a gyermekek egyéni sajátosságainak, fejlődési állapotának
megismerése annak érdekében, hogy már az első óvodában töltött naptól olyan
környezetben, személyi és tárgyi feltételrendszerrel tudjuk őket fogadni, melyek
biztosítják  számunkra  az  optimális  fejlődés  lehetőségét,  képességeik
kibontakoztatását.

Az  önkormányzat  eltökélt  szándéka,  hogy  az  intézménybe  újonnan  bekerülő
gyermekek  igényeit,  esetleges  fejlesztési  területeit  a  lehető  legkorábban
megismerve, kellő szakembereket alkalmazva, egyéni felmérésük után, egyénre
szabottan, már 3 éves kortól megkezdhető legyen a gyermekek fejlesztése.

Kérjük,  hogy ennek érdekében válaszaikkal  segítsék  a  védőnők és óvodában
dolgozó szakemberek felkészülését az óvodába lépő gyermekek fogadására.

Köszönjük együttműködésüket!

A Ki akarok nyílni Óvoda nevelőtestülete



Szülői nyilatkozat

óvoda köteles gyermek optimális óvodai elhelyezésének biztosításához

A gyermek neve

Születési hely, idő

Édesanyja születési neve

Lakcíme/tartózkodási helye

A gyermek eddigi fejlődése során
Fennállt-e tartós táplálkozási/szoptatási nehézség?

…………………………………………………………………………………………………………...

Tapasztaltak-e eltérő izomtónust?

…………………………………………………………………………………………………………...

Megkésett vagy a normáltól eltérő mozgásfejlődés volt jellemző?

…………………………………………………………………………………………………………...

Mi jellemző jelenleg a beszédfejlődésre:

Nem beszél Szavakat mond (hány szót?)       Mondatokban beszél

Milyen a beszédértés: utasításokat megért és végrehajt?

…………………………………………………………………………………………………………...

Vannak-e szokatlan hangadásai (pl.: sikítás, berregés stb.)? Milyen helyzetben?

…………………………………………………………………………………………………………...

Vannak-e olyan hangok, melyekre érzékenyen reagál, vagy félelemmel, ingerültséggel válaszol?

…………………………………………………………………………………………………………...

Jellemzőek-e szokatlan ismétlődő mozgások (ringatózás, röpködés, csapkodás)? Milyen jellegűek?

…………………………………………………………………………………………………………….

Be lehet-e vonni közös játékba, amely kölcsönösséget feltételez, pl.: labdagurítás?

…………………………………………………………………………………………………………….

Nehezen  altatható-e?  Éjszakai  alvása  folyamatos?  Gyakran  felébred?  Hány  órát  alszik  éjjel  és
napközben?



…………………………………………………………………………………………………………….

Mivel játszik szívesen? 

…………………………………………………………………………………………………………….

Hogyan reagál, ha elveszik a játékát?

………………………………………………………………………………………………………….....

Hogyan nyugtatható meg? Nehezen, könnyen, mivel?

………………………………………………………………………………………………………….....

Előfordul-e, hogy bizonyos szagok, ízek szokatlan hatással vannak rá?

………………………………………………………………………………………………………….....

Milyen evési szokásai vannak? Önálló vagy segítséget igényel, jó étvágyú vagy válogatós?

………………………………………………………………………………………………………….....

Szokatlan szokásai vannak-e? Mik ezek?

………………………………………………………………………………………………………….....

Az otthonon kívüli programokat hogyan viseli? Jókedvűen vagy inkább otthon szeret lenni?

………………………………………………………………………………………………………….....

Kialakult-e a szobatisztaság (ágytisztaság)?

………………………………………………………………………………………………………….....

Öltözködés közben együttműködik-e (nyújtja a karját, tartja a lábát)?

…………………………………………………………………………………………………………….

Van-e olyan ruhadarab vagy anyag, melyet nehéz ráadni?

…………………………………………………………………………………………………………….

A fejlődése  során  tettek-e  a  szakemberek  javaslatot  rendkívüli  vizsgálat  elvégzésére  (neurológiai,
szemészeti, hallásvizsgálat, stb.)?

…………………………………………………………………………………………………………….

Kelt……………………………………….

                                                                                  …………………………………………..

                                                                                                               szülő

Védőnői vélemény

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Kelt………………………………………..

                                                                                 ………………………………………….



                                                                                                         védőnő


