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JELENTKEZÉSI LAP 2-8. osztály
Tanuló neve:
Melyik tanév hányadik osztályába jelentkezik?
Születési helye, ideje:
Óvodájának neve, címe:
Jelenlegi iskolájának neve, címe:
TAJ száma:
Oktatási azonosító száma:
A pedagógiai szakértői véleményen
feltüntetett törzsszáma:
Allergia, gyógyszerérzékenység:
Egyéb fontos tudnivalók egészségügyi
állapottal kapcsolatosan:
Testvéreinek neve, születési éve:

Lakcímkártya szerinti címe(i):
Levelezési címe (ha eltér):
Édesanyja neve:
Születési neve:
Születési helye, ideje:
Foglalkozása:
Mobil telefonszáma:
E-mail címe:

Édesapa neve:
Születési helye, ideje:
Foglalkozása:
Mobil telefonszáma:
E-mail címe:

Gondviselő neve:

(amennyiben nem az édesapa a

gondviselő)

Születési helye, ideje:
Foglalkozása:
Mobil telefonszáma:
E-mail címe:

Jelentkezés dátuma:
Kérjük, hogy a jelentkezési lap mellé gyermekükről egy fényképet mellékeljenek!
……………………………………….
édesanya aláírása

…………………………………….
gondviselő aláírása

Veresegyházi Waldorf Általános Iskola és AMI
2112 Veresegyház, Sportföld u. 1.
OM azonosító: 201468
titkarsag@veresiwaldorfiskola.hu

Szempontok a gyermekleírás elkészítéséhez
Kérjük, egy összefüggő fogalmazásban mutassák be gyermeküket!
Születésre, kisgyermekkorra vonatkozó kérdések:
 Az édesanya hány hónapig hordta a magzatot? Terhesség alatti betegség, egyéb problémák voltak-e?
 Milyen volt a szülés lefolyása? A szülés után meddig volt távol a baba az anyukától? (kórházi kezelés, inkubátor)
 Hány hónapig szopott a kisgyermek?
 Átaludta-e nyugodtan az éjszakát?
 Mikor bújt ki az első foga?
 Kúszott-e, mászott-e? (mikortól, időtartama)
 Hány hónaposan állt fel először? Hány hónaposan kezdett önállóan járni?
 Mikor mondta ki az első szót? Mikor mondta ki először: „én”, „enyém”?
 Mikorra lett szobatiszta?
 Járt-e bölcsődébe? Mikortól?
 Óvodás (vagy bölcsődés) koráig kivel volt a gyermek otthon?
 Hány éves korától járt óvodába? Szívesen járt-e óvodába? Hány évet járt óvodába?
 Milyen kisgyermekkori betegségeket állt ki és milyen volt ezek lefolyása?
 Fogváltása mikor indult meg?
Iskolás korra vonatkozó kérdések:
 Hány évesen kezdte meg az általános iskolai tanulmányait?
 Mi jellemezte ez első iskolai évét?
 Milyen iskolákba járt eddig?
 Könnyen, vagy nehezen teremt-e kapcsolatot?
 Szeretett-e, illetve szeret-e középpontban lenni?
 Kommunikatív, vagy szívesebben hallgat?
 Szereti-e az állatokat, gondoz-e állatokat?
 Mikor alszik el este? Hogyan alszik? Kivel alszik közös szobában?
 Elmeséli-e álmait? Van-e visszatérő álma, mi ez?
 Szereti-e a meséket? Nagyobbaknak: Szeret-e olvasni? Mik a kedvenc olvasmányai?
 Mitől fél? (sötét, egyedüllét, állatok, stb.)
 Kedvenc ételei? Milyen ízeket részesít előnyben? (sós, édes, savanyú, keserű)
 Milyen a gyermek alaptermészete?
 Hogyan viselkedik kisebb, nagyobb gyerekekkel, felnőttekkel?
 Hogyan viseli a konfliktusokat, tilalmakat?
 Hogyan viseli, ha szülei hosszabb időre magára hagyják?
 Milyen a család kapcsolata a digitális eszközökhöz? Van-e a gyermeknek mobiltelefonja, tabletje, tévéje?
 Mit tanul szívesen, mit nem szeret tanulni?
 Milyen a kapcsolata tanáraival?
 Szeret-e a gyermek rajzolni, festeni, alkotó tevékenységet végezni?
 Mi jelentett számára örömet, mi jelentett nehézséget?
 Mivel kapcsolatban voltak gondjai, problémái, kudarcai?
 Kap-e jelenleg fejlesztést, ha igen, milyen területen, heti hány órában?
 Hogyan illeszkedett be a közösségbe, milyen a szerepe a közösségben? (visszahúzódó, átlagos, vezér, stb.)
 Voltak-e iskolai konfliktusai?
 Küzdött-e valamilyen tanulási nehézséggel? Felmerült-e a dyslexia, dysgráfia a gyermek fejlődésében?
 Kaptak-e valamilyen segítséget szakembertől a tanulási nehézségek leküzdésében?
 Hogyan tanul otthon?
 Milyen iskolán kívüli tevékenységet végez? Zenél-e, sportol-e? Mivel tölti szabad idejét?
 Vannak-e barátai?
 Milyen fontosabb változások történtek a gyermek életében, családjában? Hogyan alakul a kapcsolata családjával?
 Milyen a gyermek jelenlegi egészségi állapota?
 Nevelési tanácsadó, pszichológus, szakértői bizottság vizsgálta-e a gyermeket, s ha igen, mikor és mire irányult a
vizsgálat? Kérjük, a vizsgálat dokumentumait mutassa be!
 Miért vált iskolát? Mit várnak ettől a változástól?
 A jelenlegi időszakra vonatkozó kiegészítések, megjegyzések.
 Miért kívánják Waldorf iskolába íratni gyermeküket?

