
 

 
 
 

JELENTKEZÉSI LAP NEVELÉSI TANÁCSADÁSRA 
 

Az ellátás csak a szülő vagy törvényes képviselő kérheti! 
Hiányosan kitöltött jelentkezési lapot nem áll módunkban elfogadni! 

 
SZEMÉLYI ADATOK: 

Gyermek neve: …………………………………………………………………………………………… 
Születési hely, idő: ………………………………………………………………………………………... 
Lakcíme: …………………………………………………………………………………………………... 
Intézménye: ………………………………………………………………………………………………..  
Osztály/csoport: …………………………………………………………………………………………… 
TAJ száma: ………………………………………… Oktatási azonosítója: ……………………………... 
 
Anyja neve: 
Lakcíme: …………………………………………………………………………………………………... 
Telefonszám: ……………………………………….. E-mail cím: ………………………………………. 
Apja neve: 
Lakcíme: …………………………………………………………………………………………………... 
Telefonszám: ……………………………………….. E-mail cím: ………………………………………. 
Gondviselő neve: 
Lakcíme: …………………………………………………………………………………………………... 
Telefonszám: ……………………………………….. E-mail cím: ………………………………………. 

 
A NEVELÉSI TANÁCSADÁSRÓL: 
Mi a probléma? Milyen területeken jelentkezik? (több is választható, aláhúzással jelezze!) 

• nevelési gondok (a szülő magának szeretne segítséget) 

• szülő-gyermek kapcsolat 

• magatartás/viselkedés 
o agresszív viselkedés 
o ellenálló viselkedés 
o szabálytartási probléma 
o túlmozgásosság/figyelemhiány 
o probléma az alapvető testi funkciókban (pl. alvás, evés/ivás, vizelet/széklet) 
o egyéb: ……………………………………………………………………………………………………... 

• teljesítmény/képesség/készség/tanulás 
o nem képes az életkori alapszintet teljesíteni/nagyon le van maradva több, esetleg minden területen 
o az előzőekhez képest jelentős romlás jelentkezett a teljesítményben 
o néhány, jól körülhatárolható részterületen nem képes az elvárt színvonalon teljesíteni 

• érzelmi állapot/lelki problémák 
o szorongás/félelmek 
o tartós/hullámzó rossz hangulat 
o testi panaszok (gyakori fájdalom, rosszullét, betegeskedés, balesetezés) 
o önértékelés 
o serdülőkori problémák 
o egyéb: …………………………………………………………………………………………………… 

• terhelhetőség/érdeklődés 
o fáradékonyság 
o motivációhiány 
o érdektelenség 

• fejlettség/érettség (az életkori szinttől jelentős elmaradás észlelhető) 



o iskolaérettség 
o nagymozgás 
o finommotorika 
o figyelem 
o egyéb: …………………………………………………………………………………………………… 

• beszéd 
o megkésett beszédkezdet, elmaradás 
o beszédértés 
o beszédhiba 

• tehetséggondozás 
 
Ha szükségesnek érzi, néhány mondatban fejtse ki a problémát! 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Hol jelentkezik a probléma? 
• általánosan 

• intézményben 

• otthon 

• kortárs kapcsolatokban 

• családi probléma/feszültség van 
 
Mióta áll fenn a probléma? ……………………………………………………………….……………………… 
 
A fenti problémával fordultak-e már szakemberhez? (hová? kihez? mikor? milyen eredménnyel?) 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Jelenleg kap-e ellátást? (hol? milyet?) 

o nem 
o igen …………………………………………………………………….…………………………………. 

 
Szakszolgálatunknál jártak-e már? 

o nem 
o igen, ellátást kapott: ………………………………………………………………………………………. 

 
Mit közölne még a gyermekkel/családdal kapcsolatban? 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Dátum: …………………………………… 
 

……………………………………………….. 
aláírás 

Átvette: ……………………………………. 


