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Медичне обстеження перед вступом до школи (ESU) у Баден-Вюртемберзі

Щоб усі діти якнайкраще розпочали своє навчання в школі,
перед зарахуванням до неї вони мають пройти медичне обстеження в органі охорони здоров’я. Воно називається
Einschulungsuntersuchung — медичне обстеження перед вступом до школи або скорочено ESU. У ході ESU
оцінюється стан здоров’я та розвитку дітей.

ESU визначає рівень розвитку дитини за такими параметрами:
• зір та слух;
• зріст і вага;
• мовлення;
• моторика;
• навички малювання та письма;
• базові математичні навички;
• поведінка.

У Баден-Вюртемберзі обстеження майбутніх школярів відбувається з 2-річного віку й до початку шкільного
навчання. Завдяки цьому батьки та педагоги мають достатньо часу, щоб надати підтримку дітям, які її
потребують.

ESU відбувається у два етапи: етап 1 — у передостанній рік відвідання дитячого садка (від 23 до 12 місяців до
зарахування до школи) та етап 2 — в останній рік відвідання дитячого садка (за декілька місяців до зарахування
до школи).

Проходження ESU є обов’язковим для всіх дітей. На перший етап запрошуються діти, яким до літа виповниться 5
років. Другий етап розрахований на дітей, які зараховані до школи. Проходження обстеження на цьому етапі
необхідне лише тим дітям, у відношенні яких є відповідний запит від органу охорони здоров’я.

ESU проводиться медичними співробітниками. Усі результати є предметом лікарської таємниці. Лише з дозволу
батьків орган охорони здоров’я може обговорити результати обстеження з представниками дитячого садка,
школи чи іншим лікарем («Звільнення від обов’язку дотримання лікарської таємниці»). Батьки мають добре
обміркувати, чи хочуть вони давати на це свою згоду.

Як відбувається медичне обстеження перед вступом до школи?
Батьки отримують запрошення від органу охорони здоров’я та відповідну анкету. Заповнення анкети є
добровільним, але має практичне значення.

Батьки приносять на обстеження картку щеплень дитини, жовту книжечку скринінгового обстеження та анкету (на
добровільній основі). У батьківській анкеті батьків просять надати інформацію

про суттєві попередні захворювання;
про медичні обстеження (наприклад, в офтальмолога);
про проведені курси лікування (наприклад, логопедичне).

Інформація, вказана в батьківській анкеті, допомагає медичному персоналу правильно оцінити стан дитини.

Якщо дитина відвідує дитячий садок, педагогічні працівники також поцікавляться рівнем розвитку дитини. На це
потрібна згода батьків.

Етап 1
На першому етапі відбувається профілактичне обстеження (скринінг). Зазвичай воно проводиться в дитячому
садку, щоб діти перебували у звичному для себе середовищі. На обстеженні присутні батьки. Дитячий садок
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інформує про день та час проведення обстеження.

Після скринінга орган охорони здоров’я приймає рішення про необхідність подальших обстежень.

По завершенні обстеження батьків інформують про його результати. Вони також включають у себе оцінку за
такими параметрами: чи відповідає розвиток дитини її віку, чи рекомендована додаткова підтримка, наприклад,
логопедія або трудотерапія.

Етап 2
Обстеження на другому етапі відбувається в останній рік відвідання дитячого садка, за декілька місяців до
зарахування дитини до школи. Тепер у першу чергу оцінюється стан здоров’я дитини. Перевіряється, чи
достатньо дитина розвинута для відвідування шкільних занять («готовність до школи»).

Якщо дитина відвідує дитячий садок, педагогічних працівників також просять надати інформацію про розвиток
дитини. Батьки знову повинні дати на це свою згоду. На підставі наданої інформації та результатів обстеження в
рамках першого етапу орган охорони здоров’я приймає рішення щодо необхідності подальших обстежень.

Для дітей, які не відвідують дитячий садок, завжди передбачається другий етап обстеження.

Відтермінування
По завершенні ESU орган охорони здоров’я дає рекомендацію відповідній школі за місцем проживання дитини.
Окрім того, може бути рекомендовано відтермінування зарахування до школи. Це означає, що дитина може
почати ходити до школи не із 6 років, як це зазвичай відбувається, а із 7-річного віку. Крім того, орган охорони
здоров’я також може порекомендувати відвідувати школу для дітей з особливими потребами.

Про медичне обстеження перед вступом до школи також розповідається у відео №2: www.wegweiser-
bw.de/uk/videos

https://www.wegweiser-bw.de/videos
https://www.wegweiser-bw.de/videos

