JELENTKEZÉSI LAP
Kedves Szülők!
Kérünk benneteket, hogy gondoljátok át a gyermek eddigi fejlődését, segítsetek, hogy jobban
megismerhessük őket! Szeretnénk, ha – az adatokat kivéve – válaszaitok nem egyszavasak lennének,
ezért kérjük, hogy külön papírra kézzel írjátok azokat, számozva, hogy mely kérdésre vonatkoznak.
Kérjük, hogy a jelentkezési lapokat még a felvételi beszélgetés előtt postán, illetve személyesen
juttassátok el hozzánk a gyermek fotójával együtt!
Köszönettel: Tanári Kollégium

1.

Személyi adatok
•
•
•
•
•
•
•

apa, anya, gyermek, testvér(ek) neve
gyermekek születési ideje és helye,
lakhely,
szülők foglalkozása
telefonszámok (otthoni, munkahelyi, mobil)
email cím
későbbi érkezésnél: iskolába lépés ideje

2.

Óvoda címe, ahová jár(t)

3.

A jelentkezés indoklása

4.

A jelentkező gyermek fejlődése

•

•
•
•

•

•
•

•

Milyen volt a várandósság lefolyása? (kívánt/nem kívánt terhesség, hányadik, vetélések

mesterséges megtermékenyítés, anya betegsége (gyógyszer, cigaretta, alkohol, fogászati
kezelés, röntgen, ultrahang)
Milyen volt a szülés? (hányadik hét, koraszülés, segítség, burokrepesztés, császár, rohamos
szülés, APGAR, születési súly, kórházi időszak, inkubátor, sárgaság, pólyában volt-e)
Mennyi ideig tartott a szoptatás? (hasfájás, puffadás)
Betegségek, traumák, védőoltások (fertőző gyermekbetegségek, láz, rendszeres
gyógyszerszedés, baleset, törés, oltások utáni változás, öröklött betegség, (gyakran)
visszatérő betegség(ek), allergia, fülgyulladás (tejallergia), mandulák.
Mozgás (Mikor kezdett járni? Hogyan esett? Mennyire ügyes? Hogyan kezelitek a baleseteket?
Hogyan feküdt az első időkben? (has, hát), fejemelés, alkartámasz, fordulás, kúszás, mászás,
ülés, felkapaszkodás, felállás, járás (Fogták-e a kezét?) futás, ugrás, lépcsőjárás, biciklizés,
járóka, babakomp, hintázás. Szerette-e ha dobálták a magasba? Balkezesség?
Beszéd (Mikor kezdett beszélni? Mikor mondott először “Ént” saját magára? első szavak,
mondatok, beszédhibák
Étkezési szokások Milyen étkezési szokásai vannak? széklet gyakoriság (székrekedés,
hasmenés), étvágy, gyarapodás, elválasztás, mit-mikor-hogyan-mennyit?, allergia,
érzékenység, Mennyire önálló? Milyen ízeket kedvel inkább?
Szobatisztaság Hogyan történt a szoktatás? Mikor lett szobatiszta?

•

Alvási szokások Hogyan alszik el (lassan/gyorsan/félelem)? Milyen az alvás
(nyugodt/nyugtalan, beszél, fogcsikorgatás)? Hány órát naponta? Felébredés (mikor,
hogyan?) Felébred-e éjszaka? álmodás (emlékszik-e, van-e visszatérő álma?), Hogy zajlik az esti
fektetés? (rítusok, esti mese, ima), Bepisil-e? Izzad-e a feje? Hideg-e a lába? Aludt-e már szülei
nélkül?

•

•

•
•

•

•
•

•
•
•

Félelmek Van-e félelemérzete? Vannak-e bizonyos félelmei? (kutyától, sötéttől…)?
Közösség Meddig volt otthon az édesanyjával? Bölcsődés volt-e, vagy más vigyázott-e rá? Ha igen,
meddig? (beszoktatás, leszakadás) Mikor ment óvodába? Mit szeretett, mit nem szeretett az
óvodában? Mik a legfontosabb élmények, emlékek az óvodáról? Jár-e különórára? Kapcsolatai –
szülővel, testvérrel, rokonnal, játszótársakkal, játékszerekkel, idegennel, állatokkal,
természettel, vízzel.
Játékai Vannak-e tartós játszótársai? Mit szeret leginkább játszani? Hogyan játszik legszívesebben?
(önállóan, másokkal, mivel, hol szeret?) TV, számítógépes játék
Öltözködés Mennyire önálló? (cipőkötés, gombolás, öltözés/vetkőzés) Milyen ruhákat
kedvel? (bő, szűk, meleg) Észreveszi-e ha fázik/melege van? Mennyire foglalkozik a
külsejével? Hajviselet
Költözködések A gyermek eddigi élete során hányszor költöztek új helyre?
Érzékszervi észlelések Szemüveget hord-e? Milyen a látása, hallása?
Alaphangulat Milyen a temperamentuma, alaphangulata? (szorongó, élénk, vad, tartózkodó,
szelíd, stb.) Érzelmeit hogyan/mennyire mutatja ki? Milyen csecsemőkori és kisgyermekkori
szokásai voltak/vannak? Mit hozott a családba? (békesség, intenzivitás, stb.)

Szokások Otthoni tevékenységekben mennyire vesz részt?
Tanulás Önállóság, segítség, problémák (ha már iskolásként érkezett)
Nevelési módszerek Milyen nehézségek az oviban, iskolában, otthon? Fegyelmezési,
büntetési módszerek

