Kisgöncöl Waldorf Iskola, Tök
Jelentkezési lap
Kedves Szülő!
Kérjük, hogy alábbi szempontok szerint fogalmazzák meg felvételi kérelműket.
Átgondolt válaszaikkal gyermekük teljesebb megismerését segítik, ezért tegyék ezt árnyalt,
szemléletes módon!
Kérjük, hogy kézzel írott gondolataikhoz mellékeljék:
gyermekük néhány rajzát,
egy egészalakos (fél évnél nem régebbi) fényképet róla,
illetve az óvoda által kiállított iskolaérettségi szakvéleményt.

Személyi adatok:
- Kérjük töltse ki a melléket adatlapot.
A jelentkező gyermek élettörténete:
- Hogyan kezdődött, milyen volt a várandóssága és a szülés folyamata?
- Mennyi ideig tartott a szoptatás, voltak-e nehézségek?
- Mikor kezdett el kúszni / mászni / járni? Mikor ült fel?
- Mikor kezdett el beszélni?
- Mikor mondta először önmagára, hogy én?
- Mikor lett szobatiszta / ágytiszta?
- Hogyan étkezik?
- Mik a kedvenc ízei/ételei, van-e amit elutasít?
- Menyit alszik naponta?
- Milyenek az esti elalvási szokások?
- Hogyan/kivel alszik éjszaka, s felébred-e?
- Vannak-e álmai, elmeséli-e őket?
- Vannak/voltak-e félelmei (kutya, sötét, stb.) beszél-e róluk?
- Hány éves koráig volt otthon az édesanyjával?
- Járt-e bölcsődébe? Vigyázott-e más rá hosszú távon / mikortól / mennyit?
- Mikor ment óvodába, hová s hány évet járt?
- Milyen betegségei voltak?
- Mozgás fejlődését segítette-e valamilyen szakember, pl. gyógytornász? Miért volt rá szükség?
- Van-e bármi, ami jelenleg is kezelésre/fejlesztésre szorul?
- Elkezdődött-e nála a fogváltás (fontos a hátsó őrlőfogakat is nézni!), mikor?
- Történt-e valamilyen hirtelen változás a gyermek fejlődésében /mikor/milyen jellegű?
- Jár-e bármilyen külön órára/fejlesztésre, s milyen rendszerességgel, milyen hozzáállással?
A gyermek viselkedése, szokásai: - milyennek látják gyermeküket?
- Milyen hangulatok jellemzik (szorongó, vad, élénk, stb.)
- Hogyan viselkedik idegenekkel/testvérekkel/felnőttekkel/állatokkal/természettel/játékokkal?
- Mivel, kivel játszik a legszívesebben és hogyan?
- Hogyan viszonyul a tilalmakhoz?
- Szokta-e érvényesíteni az akaratát és kikkel szemben?
- Kedvenc színe, növénye, állata?
- Néz-e TV-t, s ha igen, milyen műsorokat és milyen gyakorisággal?
- Játszik-e számítógépen, s ha igen, milyen játékokat?
- Hogyan vesz részt a családi mindennapokban, vannak-e feladatai / szereti-e azokat?
- Írják le a gyermek egy átlagos napját!
Család
- Hogyan tölti a család általában a hétvégéket?
- Hogyan ünnepelnek és miket a családban?
- Miért választják a Waldorf-pedagógiát gyermekük számára?
- Van-e gyermeküknek valamilyen nehézsége, viselkedési zavara?
- Részt vettek-e valamiféle vizsgálaton a Pedagógiai Intézetben?
- Ha vannak, kérjük mellékeljék a gyermek kórházi zárójelentéseit/másolatukat, orvosi-pedagógiai- vagy egyéb
szakvéleményeket

FELVÉTELI KÉRELEM
(személyi adatok)

gyermek neve:
születési ideje, helye:
hányadik évfolyamba jelentkezik:
lakcíme:
óvoda / iskola neve és címe,
ahonnan a gyermek érkezik
édesanyja lánykori neve:
telefonszáma:
e-mail címe:
foglalkozása:
munkahelye:
édesapja neve:
telefonszáma:
e-mail címe:
foglalkozása:
munkahelye:
testvérek neve, születési ideje:

Kérjük gyermekünk felvételét a Kisgöncöl Waldorf Iskolába
Dátum:

anya
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