Kedves Szülők!

Kérjük, legyenek szívesek átolvasni az alábbi „Jelentkezési lapot”, majd válaszoljanak a kérdésekre a
lehetőségeikhez mérten részletesen.
A nyomtatvány iskolai leadásakor kérjük, mellékeljenek gyermekükről egy egész alakos, egy hónapnál
nem régebbi fényképet, és az óvoda, illetve – amennyiben szükség volt rá a beiskolázáshoz – orvosszakértő (Tanulási Képességvizsgáló Bizottság, Nevelési Tanácsadó) véleményét, illetve bármely
egyéb, a beiskolázással kapcsolatos egészségügyi dokumentumot. Amennyiben nem együtt nevelik a
gyermeküket, kérjük mindkét szülő beleegyezését az iskolaválasztásba.
A jelentkezési lap részletes kitöltésével Önök nagymértékben segítik az iskola tanári kollégiumát
abban, hogy gyermeküket minél jobban megismerje. Ez alapján képezheti a későbbi, minél jobb és
szorosabb szülő-tanár kapcsolatnak.

Köszönjük együttműködésüket!

az Apáczai Iskola Tanári Kollégiuma

JELENTKEZÉSI LAP

A gyermek neve:

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

Születési helye és ideje:

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

Lakóhelye:

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

lakóhelyének telefonszáma:
Édesanyja születési neve:
foglalkozása:

…………………………………………………

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

napközbeni elérhetősége (telefonszáma): ……………………………………………….
email címe:……………………………………………………………………
Édesapa (gondozója) neve:
foglalkozása:

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

napközbeni elérhetősége (telefonszáma): …………………………………………………
email címe:………………………………………………………………………..
A gyermek testvérének/testvéreinek neve: …………………………………………………………………………………….
születési ideje:

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

Kérem, írjon a gyermek magzati életéről!
(tervezett gyermek volt-e; a várandóság ideje alatt fellépett-e rendkívüli betegség; került-e sor esetleg
gyógyszeres beavatkozásra; a várandóság állapota egyszerű volt-e (a magzat életjelei normálisak voltak), vagy
veszélyeztetettnek nyilvánította az orvos; milyenek voltak a várandóság körülményei)

Kérem, írjon gyermekének születéséről!
(tervezett időben született-e; otthon, vagy kórházban; természetes úton, eszközös orvosi segítséggel, vagy
császármetszéssel; édesapja jelen volt-e a gyermek születésénél; milyen súllyal, hosszmérettel, volt-e valamilyen
komplikáció a születés körül /faros születés, oxigénhiányos állapot, nyakra tekeredett köldökzsinór, stb.;
észleltek-e bármilyen rendellenességet a gyermeknél /érzékszervi probléma, vagy testi születési
rendellenesség/)

A gyermek fejlődése az 1-3. évben
Meddig kapott anyatejet:
Kapott-e tápszert, ha igen, mikortól:
Mikortól kapott szilárdabb ételt:
Fájt-e étkezések után a hasa:
Aludt-e éjszaka, illetve nappal, és hány órát:
Hogy szeretett lenni (hason, vagy háton):
Hogyan kezdte el a tőle távol lévő dolgokat megközelíteni:
Fordult:
Mikor ült fel:

hónaposan; kúszott:
Mikor állt fel:

hónaposan; mászott:

hónaposan

Mikor tette meg első lépéseit:

Mikor kezdett el beszélni:
Azt hogyan tette (volt-e benne fokozatosság, vagy megszólalás után már mondatokban beszélt) :

Mikor mondta magára: „ÉN”:
Mikor lett szobatiszta nappal:
éjszaka:
Volt-e a gyermek ebben az időszakban rendszeresen szüleit nélkülöző felügyelet alatt
(bölcsőde, nagyszülők, vagy más. Ha igen, mennyi időre? Hogy viselte?):

A gyermek fejlődése 3 éves korától
Hány éves korától jár óvodába:
Óvodás társai közül van(nak)-e állandó játszótársa(i):
Mit, illetve mivel szeret játszani:
Szereti-e a társasjátékokat:
Milyen gyakran játszik együtt a családjával:
Hogyan reagál arra, ha nyer, illetve ha veszít a játékban:

Volt-e a gyermek ebben az időszakban rendszeresen szüleit nélkülöző felügyelet alatt
(bölcsőde, nagyszülők, vagy más. Ha igen, mennyi időre? Hogy viselte?):

Van-e a gyermeknek óvodán kívüli rendszeres elfoglaltsága (idegen nyelv tanulás,
sporttevékenység, pedagógiai segítség):

Ha igen, miért fontos Önnek, mint szülő, hogy gyermeke külön foglalkozásokra is járjon:

Fél-e valamitől a gyermeke (állat, álomképek, stb.):

Ritmusok és szokások a gyermek életében
Hányszor étkezik egy nap a gyermek:
Milyen ételeket és italokat szeret:
Igénye van-e étkezések közötti falatozásra (pl. édesség):
Van-e önálló (esetleg testvérével közös) szobája:
Van-e elektronikus berendezés a szobában (amit önállóan használhat):
Hány órakor fürdik:
Saját, vagy szülei ágyába fekszik le:
Szüleitől kap, vagy önállóan olvas magának mesét:
Mikor alszik el:
Fel szokott-e kelni éjszaka:

Előfordul-e, hogy bepisil éjszaka:
Mikor ébred reggel:
Hogyan ébred reggel (álmosan, nehezen, esetleg kipattan az ágyból és azonnal tettre kész):

Szokott-e álmairól mesélni:
Vannak-e visszatérő álmai:

Egyedül, vagy segítséggel öltözködik (képes-e a cipőfűzőjét, ruhagombjait, csatjait kezelni):

Önmaga választja ki a ruházatát:
Tartanak-e különbséget a hétköznapok és hétvégék, illetve a nyári időszakban a gyermek
életében:

A gyermek egészségéről
Megkapta-e a csecsemőkori, illetve kisgyermekkor oltásokat:
Milyen gyakran volt felső légúti betegsége (nátha, mandula, illetve középfülgyulladás):

Betegségeit hőemelkedés vagy lázas állapot kíséri-e:
Túlérzékeny-e (allergiás) a gyermek (élelmiszer, pollen, állati eredetű dolog, stb.):

Hagyományos vagy homeopátiás kezelésekben részesül betegség esetén:
Kell-e rendszeresen (napközben) gyógyszert bevennie:

Van-e olyan orvosi diagnózisa, amely a jelen állapotára vonatkozik (HA van, kérjük
mellékelje):

Milyen gyakorisággal szerez hám-, illetve zúzódásos sérüléseket:
Töréssel járó sérülése(i) volt(ak)-e:
Ezeknek mi volt az előzménye:

Volt-e hosszabb időt kórházban:
Műtötték-e a gyermeket, ha igen, hányszor és mivel:

Hogyan viseli a betegségeket:

Milyennek látja Ön, mint szülő a gyermekét (rövid jellemzés a gyermekről, valamint minden egyéb
gondolat, amiről még szeretne tájékoztatni bennünket) :

Miért szeretné, hogy gyermeke Waldorf iskolában nőjön fel?

Mit tud a Waldorf-pedagógiáról, és honnan szerezte ismereteit?

Megfogalmazódott-e kérdés Önben, amire írásban, vagy szóban választ szeretne kapni?
Ha igen, kérjük írja ide kérdéseit!

