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Çocuklar ve gelişimleri

Okul öncesi incelemeye (ESU)
yönelik bilgi

İnceleme sonucu nasıl bildiri-
lir?

Size yazılı bir inceleme sonucu vereceğiz ve siz 
de bu sonucu lütfen çocuk doktorunuza iletin. 
Onay vermeniz durumunda, çocuk kreşine, 
olası pedagojik önlemler planlayabilmesi için 
incelemenin sonuçları iletilecektir.

Ek olarak çocuğunuza daha fazla destek 
olabilmeniz için öneriler içeren ebeveyn el 
kitabını da size sunacağız.

Neden rıza beyanına ihtiyacımız 
var?

Çocuğun en iyi şekilde desteklenmesi için 
birçok farklı alanı kapsayan bir ortak çalışma 
çok önemlidir. 

Pedagojik uzmanlarla birlikte çalışma yapabil-
memiz için sizin onayınıza ihtiyacımız var.
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Değerli anne babalar, değerli veliler,

Okul öncesi incelemenin (ESU) önemli bir hedefi 
şudur:

„OPTİMUM DESTEK İÇİN
ZAMANI KULLANALIM“

a)  ESU tüm çocuklar için zorunludur ve iki 
kademeli olarak gerçekleştirilir.

●●  1. Kademe
Çocukların okul kayıt tarihinden önce, çocuk 
yuvasındaki son yılından bir önceki yılında, 
tıbbi asistanlarımız tüm şehir / ildeki çocukları 
incelemeye alır (temel inceleme).  

b)  Doktor tarafından muayene edilmesi gereken 
veya dil seviyesi teşhisi gerekli olan çocuklar, 
tamamlayıcı bir incelemeye davet edilirler.

●● 2. Kademe
 Çocuk yuvasındaki son yılda gerekirse bir 

inceleme daha yapılabilir. 

c) Tüm inceleme sonuçları hasta-doktor gizlilik 
zorunluluğu altında bulunmaktadır.

Temel incelemenin içeriği nedir?

Temel inceleme, çocuğun sağlık ve gelişim 
durumunu belirlemeye yöneliktir. Bu incelemede 
„Okula uygun“ olup olmadığı sorusu incelenmez.
Bir destek gerekliyse, bu desteğin sağlanması için 
yeterli zaman vardır. 

İnceleme nasıl yapılır?

Temel inceleme genelde çocuk kreşinde yapılır ve 
yakl. 45 dakika sürer. Çocuğunuza incelemede 
eşlik edebilirsiniz. İncelemeye eşlik etmezseniz 
bile, ayrıntılı bilgiler size sunulacaktır. 

Neler incelenir?

Tıbbi asistan, aşağıdaki gelişim alanlarını kontrol 
eder:
– Görme ve duyma kabiliyeti
– Dil
– Hafıza kabiliyeti
– Hareket kabiliyeti
– Resim çizme gelişimi
– Sayı / miktar anlayışı
– Boy ve kilo

Hangi belgeler gereklidir?

Lütfen incelemeye aşağıdaki belgeleri getirin:
– Doldurulmuş ve imzalanmış Rıza Beyanını
– Veli tarafından doldurulmuş anketi
– Çocuklar için erken tanı defterini veya 

katılım kartını (getirilmesi zorunludur) 

– Aşı defterini 
veya 
çocuğunuzun aşı 
olmadığına dair 
yazılı bir 
çıklamayı (getiril-
mesi sorunludur) 

– Eğer mevcutsa, çocuğunuzun hastalıklarına 
dair doktor raporlarını 

– Gözlük kullananlar için: Gözlüğü unutmayın

Asistan bilgileri kayıt altına alır ve aşılarla ilgili 
size bilgi verir.
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