Pentelei Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Dunaújváros
JELENTKEZÉSI LAP

Kedves Szülők!
Kérjük Önöket, hogy gondolják át gyermekük eddigi fejlődését, és írják le, amit fontosnak tartanak.
Segítségül adjuk meg az alábbi szempontokat, kérdéseket!
Átgondolt válaszaikkal gyermekük teljesebb megismerését segítik. Szeretnénk, ha válaszaik nem
egyszavasak lennének, ezért kérjük, hogy külön papírra - kézzel - bővebben kifejtett formában írják le
azokat!
A leíráshoz csatolják a gyermek fél évesnél nem régebbi egészalakos fényképét és a közelmúltban készült
néhány rajzát!
A kitöltött jelentkezési lapot 2021. március 08-ig személyesen vagy postai úton a Pentelei Waldorf
Általános Iskola 2400 Dunaújváros, Lengyel köz 2. címre vagy email-ben a
penteleiwaldorf@gmail.com email címre küldve tudják nekünk eljuttatni.
Köszönettel: Tanári Kollégium
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A jelentkező gyermek fejlődése
Milyen volt a várandósság időszaka?
Milyen volt a szülés lefolyása?
Apgar értéke:
Mennyi ideig tartott a szoptatás?
Átaludta-e nyugodtan az éjszakát?
Mikor bújt ki az első foga?
Hány hónaposan kúszott, mászott, állt fel először?
Mikor és hogyan kezdett el a gyermek járni?
Mikor és hogyan kezdett el beszélni?
Mikor mondta először önmagára, hogy „ÉN”?
Volt-e ujjszopás, körömrágás, dadogás, selypítés, egyéb hasonló dolog?
Mikor és hogyan lett szobatiszta?
Milyen csecsemő-és kisgyermekkori betegségei voltak?
Meddig volt otthon az édesanyjával? Bölcsődés volt-e?
Hány éves korától jár óvodába?
Szívesen járt, jár-e óvodába? Mit szeretett és mit nem szeretett az óvodában? Milyen volt a kapcsolata az
óvónővel, óvónőkkel? Milyen volt a kapcsolata a kortársakkal?
Hogyan játszik legszívesebben? Mit játszik, kivel, mivel? (Kedves játéktárgyai?)
A nyugodtabb vagy a mozgalmasabb játékokat részesíti előnyben?
Balkezes vagy jobbkezes? (Kétkezes?)
Szeret-e a középpontban lenni?
Könnyen vagy nehezen teremt-e kapcsolatot?
Szeret-e beszélni, vagy szívesebben hallgat?
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• Szereti-e az állatokat?
• Milyen alvó a gyermek? Hogyan alszik el? Mennyit alszik naponta? Egyedül alszik-e, hány évesen aludt
először egyedül? Emlékszik-e az álmaira? Van-e visszatérő álma?
• Mitől fél? (sötét, egyedüllét, állatok stb.)
Szokott-e aggodalmaskodni valami miatt?
• Kedvenc ételei? Milyen ételeket részesít előnyben? (sós, édes, savanyú, keserű)
• A gyermek alaptermészete? (élénk, tartózkodó, szorongó, szelíd, vad stb.) Érzelmeit hogyan/mennyire
mutatja ki?
• Mit hozott a családba? (békesség, intenzivitás stb.)
• Ha az édesanya az első 12 hónapra gondol, mi az a természeti kép, amely önkéntelenül felmerül benne?
• Hogyan viselkedik kisebb, nagyobb gyerekekkel, felnőttekkel?
• Volt-e már egyedül rokonoknál, idegeneknél?
• Hogyan viseli, ha szülei hosszabb időre magára hagyják?
• Hogyan viseli a konfliktusokat, tilalmakat?
• Szokta-e érvényesíteni az akaratát, és kikkel szemben?
• Szeret-e a gyermek rajzolni, festeni? Megmutatja-e a szüleinek? Elmagyarázza-e?
• Milyen a mozgásigénye?
• Szereti-e a meséket? Igényli-e esténként a meseolvasást?
• Milyen a gyermek jelenlegi egészségi állapota? Allergiás-e valamire? Van-e olyan betegség, amit sokszor
elkapott? Krónikus betegségben szenved-e? Szed-e valamilyen gyógyszert rendszeresen?
• Megindult-e már a fogváltás, ha igen, mikor?
• Mennyire önálló pl. az öltözködésben? (cipőkötés, gombolás, öltözködés/vetkőzés)
• Otthoni tevékenységekben mennyire vesz részt?
• Milyen szokások vannak a családban? Vannak-e rendszeres délutáni elfoglaltságai? (reggeli-, esti-,
hétvégi szokásrend, étkezések, ünnepek stb.)
• Milyen nagyobb események történtek a család életében? (költözés, elhalálozás, szülők válása stb.)
• Milyen szerepet játszanak a gyerek életében az elektronikus technikai eszközök? (TV, számítógép,
mobiltelefon, egyéb média lejátszók, napi, illetve heti szinten)
• Pedagógiai Szakszolgálat, pszichológus vizsgálta-e a gyermeket, s ha igen, mikor és mire irányult a
vizsgálat? (Kérjük a vizsgálat dokumentumait!) Részt vesz-e fejlesztő foglalkozáson?
• Mennyiben támogatja a család a szülők elképzelését, miszerint gyermeküket Waldorf-iskolába kívánják
járatni?
• A jelenlegi időszakra vonatkozó kiegészítések, megjegyzések
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A jelentkezés indoklása
Honnan hallottak a Waldorf-iskoláról?
Miért kívánják Waldorf-iskolába íratni gyermeküket?
Mit tudnak a Waldorf-pedagógiáról, és mik az elvárásaik ezzel kapcsolatban?
Dátum
Aláírás
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Pentelei Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Dunaújváros
SZEMÉLYI LAP
Gyermek neve: ………………………………………………………………
Születési helye, ideje: ………………………………………………………...
Lakhelye: ………………………………………………………………………….
TAJ száma: ………………………………………………………………………...
Óvodájának neve, címe: ……………………………………………………………
Testvérek neve, születési ideje: ……………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
Édesanya neve: ……………………………………………………………………
Leánykori neve: …………………………………………………………………….
Foglalkozása: ……………………………………………………………………….
Munkahelyének neve, címe: ……………………………………………………….
Mobil telefonszáma: ……………………………………………………………….
E-mail címe: ……………………………………………………………………….
Értesítési címe, ha nem azonos a gyermek lakhelyével: ……………………………
……………………………………………………………………………………..
Édesapa neve: …………………………………………………………………….
Foglalkozása: ……………………………………………………………………….
Munkahelyének neve, címe: ……………………………………………………….
Mobil telefonszáma: ……………………………………………………………….
E-mail címe: ………………………………………………………………………...
Értesítési címe, ha nem azonos a gyermek lakhelyével: ……………………………
………………………………………………………………………………………
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