JELENTKEZÉSI LAP
Egri Waldorf Általános Iskola és AMI

Személyi adatok:
Gyermek neve:…………………………………………………………………………………
Születési hely, idő:……………………………………………………………………………..
Lakcím:………………………………………………………………………………………...
Tartózkodási hely:………………………………………………………………………….......
Otthoni telefonszám:…………………………………………………………………………...
Apa neve:………………………………………………………………………………………
Foglalkozása:…………………………………………………………………………………..
Munkahelye (tel. szám):……………………………………………………………………….
Mobilszám:…………………………………………………………………………………….
E-mail cím:…………………………………………………………………………………….
Anya neve:……………………………………………………………………………………..
Foglalkozása:…………………………………………………………………………………..
Munkahelye (tel. szám):……………………………………………………………………….
Mobilszám:…………………………………………………………………………………….
E-mail cím:…………………………………………………………………………………….
Testvér(ek) neve, születési ideje:……………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Melyik óvodából jön/melyik óvodába járt:..…………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
Hány évet járt óvodába:………………………………………………………………………..

A következő kérdésekre a választ külön lapon, illetve lapokon kérjük mellékelni. Bővebben kifejtett
válaszokat várunk igen-nem válaszok helyett. A kérdések megválaszolása nem kötelező jellegű, de segíthet
a gyermek életének megismerésében.
1. A jelentkezés indoklása, a szülők kapcsolata a Waldorf pedagógiával.
2. Milyen volt a terhesség lefolyása?
3. Milyen volt a szülés?
4. Mennyi ideig volt szoptatás?
5. Mikor és hogyan kezdett el a gyermek járni?
6. Mikor és hogyan kezdett el beszélni?
7. Mikor mondta először önmagára, hogy „én”?
8. Mikor és hogyan lett szobatiszta?
9. Meddig volt otthon az édesanyjával?
10. Bölcsődés volt-e? Ha igen, mettől meddig?
11. Milyen alvó (volt) a gyermek? (Felébred éjszaka? Álmodik?)
12.Egyedül alszik-e, hány évesen aludt először egyedül?
13. Milyen csecsemő-és kisgyermekkori szokásai voltak?
14. Milyen csecsemő-és kisgyermekkori betegségei voltak/vannak?
15. Van-e olyan betegség, amit sokszor elkapott?
16. Szokott-e aggodalmaskodni valami miatt? Vannak-e bizonyos félelmei (állattól, sötéttől)?
17. Szed-e valamilyen gyógyszert rendszeresen?
18. Krónikus betegségben szenved-e?
19. Szabadidejében mivel foglalkozik?
20. Mennyi időt tölt Tv-nézéssel ill. számítógépezéssel?
21. Óvodai szerepléseken mennyire aktív?
22. Mennyire szereti a zenét?
23. Keresi-e a felnőttek társaságát, vagy inkább saját korosztályával szeret időt tölteni?
24. Mik a gyermek érdeklődési körei?
25. Tud-e türelmes lenni munkában, csoportos tevékenységben, mesehallgatás közben, szociális
helyzetekben (kivárni a sorát)?
26. Milyen a gyermek alaphangulata a szülők véleménye szerint? (élénk, szorongó, tartózkodó, vad,
szelíd, stb)
27. Hogyan viselkedik felnőttekkel, testvérekkel, játszótársakkal, idegenekkel, állatokkal?
28.Hogyan reagál a tilalmakra?
A fentieken kívül bármi, amit a szülők fontosnak tartanak elmondani gyermekükről.

Kérjük, a jelentkezés tartalmazza az alábbiakat:
• Kitöltött jelentkezési lap
• Jellemzés/leírás a gyermekről (jelentkezési lap szerint)
• Egy egész alakos fénykép a gyermekről
• 2-3, a gyermek által készített rajz
• Nevelési tanácsadó, pszichológus szakvéleménye (amennyiben már járt valamelyiknél)
• Óvodai szakvélemény (leendő első osztályba történő jelentkezéskor)
• 2 db előre megcímzett, felbélyegzett válaszboríték
A jelentkezési lapokat a fenti mellékletekkel együtt az alábbi címre várjuk:
- postai úton ajánlott küldeményként: Waldorf Általános Iskola és AMI, 3300 Eger, Mátyás király út 5254., postacím: Galagonyás u. 8756/2 hrsz.
- elektronikusan: tanarikonferencia@gmail.com
Amennyiben a jelentkezéssel kapcsolatban kérdése van, keressen bennünket a tanarikonferencia@gmail.com címen,
telefonon a 0670-429-87-27-es számon vagy látogasson el honlapunkra: www.egriwaldorf.hu .
A beérkezett jelentkezési lapok feldolgozását, illetve jelentkezési szándék jelzését követően értesítést küldünk minden
jelentkezőnek a felvételi részleteiről.

Köszönjük!

