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Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató: 
Iskolánk a Waldorf-pedagógia alapelvei szerint működik, a Waldorf-kerettanterv alapján. Az érdeklődő 
szülők számára előadás-sorozatot tartunk, amely során megismerhetik iskolánk pedagógiáját és 
működését. Az előadások időpontjai megtalálhatóak az iskola honlapján. 
Azon gyermekek jelentkezését várjuk, akiknek szülei elfogadják és támogatják az itt folyó pedagógiai 
munkát.  
2021. március 20-án a jelentkező gyermekek játékos ismerkedésen, szüleik pedig egy személyes 
beszélgetésen vesznek részt. A gyermekek felvételéről ezek alapján dönt a tanári kollégium. 
 
Beiratkozás: 
A felvételt nyert gyermekek szüleit írásban értesítjük. A beiratkozás időpontja: 2021. április 23. 
 
A fenntartó által engedélyezett osztályok száma: 
8 évfolyamos általános iskola felmenő rendszerben épült ki, évfolyamonként egy osztállyal. A 
2019/2020-es tanévben 8 osztály indul. Az intézménybe felvehető maximális létszám 156 fő. 
 
Díjfizetési kötelezettségek: 

 Művészetoktatási térítési díj: 
Iskolánk művészetoktatási térítési díjat szed a tanulóktól, évi 9.000 Ft-ot, egy összegben 
befizetve. 
A szülők tanév elején nyilatkoznak arról, hogy gyermekük iskolánkban választja-e a Waldorf 
művészeti nevelést, illetve egy másik művészetoktatási intézményben választ egyéb művészeti 
jellegű oktatást. Amely gyermekek számára iskolánkban kívánják igénybe venni a 
művészetoktatást, azon gyermekek után iskolánk jogosult a művészeti normatíva 
igénybevételére. 

 Művészetoktatási tandíj: 
Azon gyermekek után, akik nem iskolánkban kívánják igénybe venni a művészetoktatást, 
normatíva nem igényelhető, szüleik pedig tandíj fizetésére kötelezettek, melynek összege: 54. 
800 Ft/év. 

 Kedvezmények: 
A tankönyv támogatási normatívát ebben a tanévben a 7. és 8. osztályosok számára vesszük 
igénybe az angol és a német nyelv oktatásához. A 7. osztályban 21 tanuló, a 8. osztályban 19 
tanuló jogosult az ingyenes tankönyv igénybevételére.  

 
Ellenőrzések: 

 A 2017/2018-as tanévben a Magyar Államkincstár és a Pest Megyei Kormányhivatal Tisztiorvosi 
Szolgálata tartott ellenőrzést. Mindkét esetben mindent rendben találtak. 

 
Nyitva tartás: 
Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7.30-tól 16.30-ig van nyitva. A Tanári 
Konferenciával történő előzetes egyeztetés alapján az épület ettől eltérő időpontokban, illetve 
szombaton és vasárnap is nyitva tartható. 
12.00-16.00-ig iskolánkban napközi (1-3. osztályig), 13.30-15.30-ig tanulószoba (4-8. osztályig) működik. 
A gyerekek a délután folyamán 16.30-ig külön órákon, szakkörökön vehetnek részt. 
A tanítási szünetek idején esedékes hivatalos ügyek intézéséhez az iskola külön ügyeleti rend szerint van 
nyitva.  
 



 
Tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége: 
2020/2021. tanévben: 
*napközi 12-16 óráig, tanulószoba 13.30-15-30-ig 
*szakkörök, különórák és egyéb tanórán kívüli foglalkozások tanítás után, a napközi idejében szervezve a 
tanulói érdeklődésnek megfelelően 
 
Éves rend: 

Szeptember 1. kedd      Tanévnyitó, közös kirándulás 
Szeptember 29. kedd      Mihály-nap 
Október 23. péntek      Nemzeti ünnep 
Október 23 - november 1.     Őszi szünet 
November 13- péntek      Márton-nap 
November 27. péntek      Hónapünnep 
November 28. szombat     Adventi készülődés 
December 4. péntek      Szent Miklós 
December 11-12., péntek, szombat     Adventi kert 
December 18. péntek      Karácsonyi játék Zsámbékon 
December 19 - január 3.     Téli szünet 
2021. január 6. szerda      Vízkereszt 
Január 22. péntek      Az első félév vége 
Január 29. péntek      Félévi értesítők kiosztása 
Február 12. péntek      Farsang 
Február 18 - 21.       Síszünet 
Március 15. hétfő      Nemzeti ünnep 
Március 23. kedd      Hónapünnep 
Március 27. szombat      Garázsvásár 
Március 31. szerda       Zenei bemutató 
Április 1 - 11.       Tavaszi szünet 
Április 21-22-23.      Beiratkozás, adategyeztetés 
Április 23. péntek      Szent György-nap 
Május 1. szombat      A munka ünnepe 
Május 15. szombat      Nyárköszöntő 
Május 24. hétfő       Pünkösd 
Május 26. szerda      Kompetencia mérés 6. és 8. osztálynak 
Június 15. kedd       Utolsó tanítási nap, ballagás 
Június 18. péntek 17 óra     Bizonyítványosztás, tűzugrás 

 

 

Felvételi előadások: 
Február 26. péntek Pedagógiai előadás 
Február 27. szombat Játszóház 
Március 5. péntek Pedagógiai előadás 
Március 6. szombat Nyílt nap a leendő elsős szülőknek 
Március 20. szombat Felvételi 
Április 23. Beiratkozás 

 
 
 
 
 



Pedagógiai-szakmai ellenőrzés: 
A Tanári Kollégium éves hospitálási rend szerint végzi a pedagógiai munka fejlesztését, továbbá 
munkálkodik az intézményi önértékelés megvalósításán a Waldorf-specifikus elemek beépítésével. Az 
újonnan érkező tanárok mellé mentor tanárt jelöl ki. A tanárok heti rendszerességgel Pedagógiai 
Konferencián vesznek részt, havonta pedig kibővített konferenciát tartunk, amin a félállású és az óraadó 
szaktanárok is részt vesznek. 
Az iskolában folyó pedagógiai munkát folyamatosan figyelemmel kíséri és segíti a tanárokból álló 
Személyi- és Minőséggondozási Csoport. Az iskola napi működéséért a Belső Csoport, a stratégiai 
döntések meghozataláért a fenntartóból, tanárokból és szülőkből álló Iskolaműködtető Csoport felel, 
esetenként külső tanácsadó bevonásával. A tanév elején ül össze az Intézményi Konferencia, amely az 
iskolának legfőbb egyeztető fóruma. Tagjai a Tanári Kollégium, Szülői Kollégium és a Fenntartó. 
 
Alap dokumentumok: 
Az SZMSZ, Házirend és a Pedagógiai Program az iskola honlapján megtalálható. 
 
Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége a betöltött munkakörök alapján 
 

munkakör végzettség 

osztálytanítók (8 fő) Waldorf-osztálytanító 

napközis tanár (2 fő) Kerművelés tanár, Waldorf-osztálytanító 

nyelvtanárok (3 fő) állami nyelvtanár és Waldorf-diploma 

euritmia tanár (2 fő) Euritmia tanár 

testnevelő tanár (2 fő) tanár, Bothmer Gimnasztika tanár 

fafaragó tanár (1 fő) Waldorf-osztálytanító 

kertművelés tanár (1 fő) kertművelés tanár 

szabad-vallás tanár (3 fő) Waldorf-osztálytanító, vallás tanár 

fejlesztő pedagógus (1 fő) oligofrénpedagógia-pszichopedagógia szakos 
tanár, Extra-Lesson tanár 

 
A nevelő és oktató munkát segítők: 

munkakör végzettség 

iskolatitkár (1 fő) tanító, Waldorf-osztálytanító 

hangszerkarbantartó (1 fő) érettségi 

gazdasági ügyintéző (1 fő) mérlegképes könyvelő 

 
Kompetencia- és idegen nyelvi mérés: 
2019/2020-es tanévben a 6. és a 8. osztály számára az online-oktatás miatt elmaradt az országos 
kompetencia-mérés. 
Az idegen nyelvi mérésben a 2019/2020-as tanévben iskolánk nem vett részt. 
 
A tanulók lemorzsolódásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok: 
Lemorzsolódó diákok létszáma: 0 fő 
Évismétlő diákok létszáma: 0 fő 
 
Hétvégi házi feladatok és dolgozatok szabályai: 
A tanulók hétvégére nem kapnak házi feladatot.  
1-4. osztályig nem írnak dolgozatot, 5-8. osztályban epochánként tudáspróba van. 
 
Vizsgák rendje: 
Iskolánkban a Waldorf-kerettantervnek megfelelően szöveges értékelést adunk.  
1-7. osztályig nincs vizsga. 



A művészeti alapvizsga a 8. osztályban az éves munka bemutatásával történik. Ennek értékelése a 
szöveges bizonyítványban szerepel. 
 
Tanulói létszám: 
 

1. osztály 24 fő 

2. osztály 16 fő 

3. osztály 18 fő 

4. osztály 15 fő 

5. osztály 16 fő 

6. osztály 13 fő 

7. osztály 16 fő 

8. osztály 21 fő 

 évfolyamonként egy osztály indul. 
 
Waldorf Művészeti nevelés 
Iskolánkban az alapfokú művészetoktatás a „Waldorf művészeti nevelés” keretében valósul meg. A 
magyar Waldorf iskolák kerettanterve szerinti komplex művészeti képzés folyik  
 
 
 
Tök, 2020. szeptember 1. 
 
 
 
 
        Kovács Gábor iskolaképviselő 
 
 
 
 
 
Elfogadva 2020. szeptember …...     Fenntartó képviselője 


