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Jelentkezési lap 
Kedves Szülők! 

A gyermeketek óvodai felvételi kérelmének hivatalossá válása ezen jelentkezési lap hozzánk 

való beérkezésétől számítódik. A kitöltött jelentkezési lap beérkezésétől foglalkozik az óvónői 

kollégium a felvétel kérdésével. Természetesen csak akkor válaszoljatok a kérdéseinkre, ha 

nem érzitek a magánéletetekbe való beavatkozásnak. Ezen jelentkezési lap csak az óvónők 

számára hozzáférhető. A hosszabb válaszokat, kérünk egy üres lapra írjátok fel és csatoljátok 

ehhez a laphoz. 

Alap adatok: 

Gyermek neve, születési helye, születési ideje: 

  lakcíme (irányítószámmal): 

lakástelefon: 

Apa (gondviselő) neve, telefonja: 

Anya (gondviselő) neve, leánykori neve, telefonja: 

E-mail cím: 
Testvéreinek neve, életkora, közösség (ha jár valahova): 

 

Váratlan vagy tervezett volt-e az érkezése? Időre született-e és milyen volt a születés 

körülménye és a születés?  Van-e valamilyen születési sérülése, veleszületett betegsége? 

Mikor lett szobatiszta? Milyen területeken önálló? 

Milyen betegségei voltak eddig? Mennyire érzékeny, beteges? 

Szeret-e a szabadban lenni, kirándulni, utazni, gyalogolni? 

Milyen a napi ritmusa?  

Van-e testvére? Hogyan élnek együtt, milyen a kapcsolatuk? Vannak-e állandó játszótársai? 

Hogyan viszonyul a szüleihez, nagyszüleihez, az idegen felnőttekhez és gyermekekhez? Szeret-

e közösségben lenni vagy jól boldogul egyedül? Hogyan teremt kapcsolatot idegenekkel? Volt-

e már egyedül rokonoknál, idegeneknél? Keresi vagy kerüli a tömeget, az emberek, gyerekek 

társaságát? 

Töltötte el már több órát máshol szülei nélkül? Ha igen, hogy viselte? 

Kivel töltötte a kisgyermekkorát?  Édesanyján kívül vigyázott-e rá más valaki?  Előző 

közössége? Hogyan tudott az édesanyjától (vagy aki vitte őt) elválni? 

Milyen az alaphangulata? Mivel és kivel, hogyan szeret játszani?   Milyen játékai vannak?   

Mennyi ideig tud elmélyülni valamiben? Szokott-e valamiben segíteni? 

Ki és mikor szokott mesélni neki?  Végig tud-e hallgatni egy hosszabb mesét? Milyen TV, 

Video műsorokat, filmeket, meséket szokott nézni és mikor, milyen körülmények között? 

Játszik-e számítógépes játékokkal?  

Jár-e valamilyen külön foglalkozásra? Milyen gyakran?  

 

Volt-e már dackorszaka?   Miben nyilvánult meg? Hogyan lehet megnyugtatni?  

Milyen a napi életritmusotok, van-e egyéni feladata? 

A jelentkezés részletes indoklása. Miért szeretnétek gyermeketeket Waldorf óvodába 

íratni? Ismeritek-e a Waldorf Óvodai Programot?(javasoljuk olvasásra) 

Kérünk szépen egy fényképet (bármilyen) a gyermeketekről és lehetőség szerint néhány rajzát!  

Köszönjük a segítségeteket és az együttműködéseteket! 

 

 

  Kelt.: ………………., 

                                                                                                        óvodavezető                                          


