
Felvételi rend, a 2022/2023-as tanévre, az első osztályokba.

Jelentkezés az 1. osztályba: a folyamat leírása

Iskolánk minden évben két új elsős osztályt indít. A felvételhez szükséges, hogy a jelentkező
gyermek iskolaérett legyen, és a szülők fő vonalaiban ismerjék a Waldorf-pedagógia által kínált
embertani képet és az ehhez igazított nevelést, oktatást. Fontos, hogy a szülők folyamatosan
együttműködjenek az iskolával, a gyereküket tanító pedagógusokkal.

Minden évben kínálunk a Waldorf-pedagógiát és az iskolánkat bemutató, négy előadásból álló
találkozás-sorozatot az érdeklődőknek.

Az előadások összefüggnek, érdemesnek, értékesnek találjuk a részvételt minden alkalmon.

A jelentkezéshez jelentkezési adatlap kitöltése szükséges. Ez minden évben a jelentkezési
időszakban, meghatározott ideig érhető el a honlapon.

A jelentkezést követően a gyerekek 5-6 fős csoportokban játékos ismerkedő foglalkozáson
vesznek részt. A foglalkozás napját és időpontját a szülők maguk választják majd ki a küldött
lehetőség alapján.

Az erről szóló értesítést levélben, postai úton küldjük ki, lehetőség szerint az önkormányzati
iskolák beiratkozási ideje előtt. A felvett gyerekek számára ez az értesítés fontos dokumentum
(befogadó nyilatkozat) a körzeti iskolai beiratkozásnál.

Felvételi feltételek szakértői véleménnyel rendelkező gyermekek esetén

A felvételkor legfontosabb szempont, hogy az osztálytanító felvállalja a gyermeket, valamint
hogy az osztályközösségbe a gyermek hosszabb távon is beilleszthető legyen. A szülők pedig
vállalják a tanítókkal való szoros együttműködést, megismerik a Waldorf-pedagógia alapvetéseit,
és el tudják fogadni, hogy gyermekük ezen elvek alapján nevelkedjen.

Lényeges, hogy a szülők őszintén feltárják gyermekük nehézségét, ennek érdekében kérjük
Önöket, hogy jelentkezéskor mellékeljék gyermekük szakértői véleményét (SNI/BTM).

Szempontok új gyermek jelentkezésekor

Az iskola „A magyar Waldorf-iskolák kerettanterve” alapján készült helyi pedagógiai programja
szerint látja el nevelési-oktatási feladatát, magán köznevelési intézményként nem kötelező
felvételt biztosító iskola.

A Waldorf-pedagógiai alapelvek és pedagógiai gyakorlat a Waldorf-iskolai nevelési-oktatási célok
megvalósításához meghatározott összetételű osztályközösséget kíván meg. Erre  való tekintettel
a Waldorf-kerettanterv megfogalmazza azokat a pedagógiai elveket, amelyek mentén az iskolák
döntenek a tanulófelvétel kérdésében. Bármely osztályba történő felvétel során az
osztályösszetétel elvei hangsúlyosak, így az iskola törekszik az osztályon belül a nemek
kiegyenlítettségének, a különböző temperamentumú, lelki alkatú gyermekek harmonikus
arányának, a sajátos figyelmet igénylő gyermekek osztálylétszámhoz viszonyított ideális
arányának megteremtésére. Továbbá figyelembe veszi a felvételre jelentkezők körét, a szülők



iskolaválasztási szempontjait, a Waldorf-pedagógia választásának indokait, elkötelezettségüket
és bizalmukat a pedagógia iránt.

Előadások a leendő elsős szülőknek:
Az előadások csütörtökönként, 18 órakor kezdődnek az iskola ebédlőjében.

2022.01.13. A waldorf pedagógiáról
2022.01.20. Tanári kollégium bemutatkozik
2022.01.27. Élet az iskolán belül: beszélgetés szülőkkel, kurátorokkal, diákokkal, tanárokkal.
2022.02.03. A leendő elsős tanárok bemutatkozása.

Jelentkezés online, az iskola honlapján keresztül:
A kitöltési (jelentkezési) felület megnyitása: 2022.01. 14.
A kitöltési (jelentkezési) felület zárása: 2022.02.19, reggel 8 óra.

Kiscsoportos felvételi találkozó:
2022.02.28 - 03.09. között.
A jelentkező szülőkkel való beszélgetés:
2022.02.14.- 2022.03.18.

Döntés a felvételről: 2022. 03.29.


