3. SZ. MELLÉKLET
Óvoda:
………………………………………………………………………………………………………

ÓVODAI JELENTÉS A GYERMEKRŐL
A GYERMEK ADATAI
Utó- és családi név ………………………………………………………………………………………………..
Születési ideje ……………………………………………………………………………………………………..
Lakcíme …………………………………………………………………………………………………………….
Az óvoda neve és címe:
Telefon:
A kapcsolattartó személy utó- és családi neve:


A gyermek óvodalátogatásának kezdete:



A tagozat (életkor szerint), amelynek a gyermek tagja: ___________________________________



Program (Karikázza be!)

_________________

egész napos

félnapos

egyéb

_______________


Gyermekek száma a tagozatban ___________



Hátározattal rendelkező sajátos nevelési igényű gyermekek száma a tagozatban: _____________

Jelentés az eljárás bevezetésekor
A gyermekre vonatkozó megállapítások:

1.


A gyermek sajátosságai, a szülők által nyújtott információk alapján:



Írja le a gyermek jellemzőit, erős és gyenge területeit, fejlődésének jellemzőit, az esetleges
különlegességeket és eltéréseket a testi, kognitív és pszichoszociális fejlődésben:
A gyermek teljesítménye a tanterv értelmében

2.

Írja le, mit tud, mire képes a gyermek az egyes tantervi területeken, és hol vannak nehézségei!


MOZGÁS:

 MATEMATIKA:
 NYELV:
 TÁRSADALOMISMERET:
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TERMÉSZETISMERET:

 MŰVÉSZETEK:

2. A SZAKÉRTŐI CSOPORT EVALUÁCIÓS JELENTÉSE
(abban az esetben, ha a gyermeknek már volt határozata)

2.2

A szakértői csoport tagjai

2.3

A kiegészítő segítség kivitelezői és a szakértői csoport összetétele
A SZAKÉRTŐ
VÉGZETTSÉGE

TERJEDELEM

FAJTA*

MÓD**

* a fogyaték, zavar leküzdésében való segítség és tanácsadás
** egyéni vagy csoportos, osztályban vagy osztályon kívül
2.4

A szakértői csoport jelentése

2.4.1 A gyermekre vonatkozó megállapítások:
 Írja le a gyermek jellemzőit, erős és gyenge területeit, fejlődésének jellemzőit, az esetleges
különlegességeket és eltéréseket a testi, kognitív és pszichoszociális fejlődésben!
 Írja le a gyermek eredményeit a személyre szabott program evalvációja alapján (mit tud, mire
képes a gyermek, és milyen nehézségei vannak)!
 Fogalmazza meg a gyermek fejlődését azokon a tantervi területeken, amelyeken kiegészítő
segítségben részesült!
 Sorolja fel, milyen módosításokat és eszközöket alkalmaztak a gyermeknél, és hatékonyak
voltak-e azok!
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Vázolja a kitűzött célok megvalósítását, a tervezettől való eltéréseket és azok okait!

2.5. A határozat megfelelőségének véleményezése (a szakértői csoport záró megállapítása és
további rendelkezés, a javasolt segítség és módosítások vázolásával).

Dátum:

……………………..

Pecsét

Felelős személy aláírása

……………………….

3

