
Felvételi lehetőségek   

(az SzMSz és a Pedagógiai Program alapján)

A Waldorf óvodába 4., az iskolába 6. életévük betöltése után, a középiskolába a 8.
osztály  elvégzése  után  kerülnek  a  gyerekek.  A  Waldorf-pedagógia  alapjainak
megismerése  érdekében  az  első  osztályba  ill.  az  óvodába  felvételüket  kérő
gyermekek  szülei  a  felvételt  megelőző  évben  a  Waldorf-pedagógiát  és  az
Intézmény  működését,  szerveződését  ismertető  beszélgetéseken  (előadásokon)
vesznek részt. 

Az Intézménybe való felvételre a szülőknek jelentkezni kell. 

A  szülők  átadják  az  Intézménynek  a  gyermekek  személyi  adatait,  addigi
fejlődésének,  életének  alakulását  tartalmazó  kitöltött  kérdőívet.  A  kérdőívet  a
Pedagógiai Konferencia állítja össze. Az ismerkedő beszélgetéseken tapasztaltak, a
kérdőívek adatai alapján az iskolaérettségről és a felvételről a felvételi folyamatot
végig vivő pedagógus javaslatára a Pedagógiai Konferencia dönt.

Az első osztály kialakítása

A  Waldorf  pedagógia  és  az  intézményünk  iránt  érdeklődő  szülők  februárban,
márciusban egymásra épülő előadásokon, beszélgetéseken vesznek részt, melyek
témája:  a  pedagógia,  az  intézmény  működése,  szülők  feladatai,  ismerkedés  a
leendő  osztálytanítóval.  Fontosnak  tartjuk,  hogy  a  családok  tudatosan  12  évre
válasszák iskolánkat, és hogy lehetőségük legyen bepillantani abba, hogy hogyan
támogatja  a  pedagógia  a  gyermekek  fejlődését  az  egyes  életkorokban.  A
beszélgetéseket követően kerül sor a jelentkezési lap kitöltésére, melyben a szülők
gyermekük  addigi  fejlődését  írják  le.  Az  ezt  követő  iskolaérettségi  eljárás  célja,
hogy  megismerve  a  kisgyermeket,  az  osztálytanító  sok  szempontot  figyelembe
véve dönteni tudjon arról,  kiket vesz fel  az első osztályba.  Ebben a munkában a
leendő osztálytanító mellett részt vesz a fejlesztő tanár és a Kollégium több tagja
is.  Az  intézménybe  történő  felvételről  illetve  az  elutasításról  az  iskola  minden
családot levélben értesít. 

A  középiskolába az  adott  tanév  január  hónapjában  kell  jelentkezni  és  beadni  a
továbbtanulási  űrlapot.  A  jelentkező  gyermekekkel  és  szüleikkel  a  középiskolai
tanári kollégium egyéni beszélgetéseket folytat. 

A 8. osztályból a 9. osztályba való áthaladás feltétele a  8. osztályos éves munka
elkészítése, melynek bemutatásán és értékelésén részt vesz a középiskolai tanári
kollégium. 
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Új diák fogadása a magasabb évfolyamokon 

A  jelentkező  családokkal  az  osztálytanító  akár  több  alkalommal  is  beszélget,
segítve őket abban, hogy döntésük megalapozott, tudatos legyen. Az osztálytanító
a gyermekkel is  találkozik előzetesen. Kéri a szülőktől a jelentkezési lap kitöltését,
az anamnézist (az érkezés előtti életút a gyermekvállalás időszakától), és – ha van
ilyen,  akkor  –  a  Szakhatóság  szakértői  véleményét.  Mindezek  ismeretében  és  a
beszélgetések tapasztalatai alapján kilátásba helyezhet egy vendéghetet az adott
osztályban, ami alatt ő és szaktanár kollégái figyelemmel kíséri a gyermek és az
osztályközösség  viszonyának  alakulását.  Minden  év  közben,  illetve  magasabb
évfolyamra érkező gyermeket az iskolai fejlesztő pedagógusa is megvizsgálja egy
egyéni  foglalkozás  keretében.  Ezt  követően  az  osztálytanító  konzultál  a
szaktanárokkal  és  a  fejlesztő  pedagógussal,  majd  döntést  hoz  támaszkodva
mindannyiuk tapasztalatára. Ezeknek az értékelése után az osztálytanító döntést
hoz,  majd  tájékoztatja  erről  a  tanári  kollégiumot  és  az  adott  osztályközösség
szülőit.

Az  Intézménybe  felvételt  nyert  gyermekek  szüleivel  az  Intézmény  írásbeli
megállapodást köt. 

A  megállapodás  rögzíti a  felvétel  tényét,  valamint  az  Intézmény  és  a  szülők
együttműködésének módját. 
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