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Tiszta Forrás Waldorf Általános Iskola, AMI és Óvoda
Köznevelési intézmények közzétételi listája

Jogszabályi háttér
229/2012 ( VIII. 28. ) Korm. Rendelet 23.§-24.§
10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája
23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista
a) a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót
Az óvodába történő felvétel rendje
Az óvodai csoportba való beiratkozás az országos beiratkozás időpontjában történik, ill. évközben a
szülők írásos felvételi kérelme által.
1. Az óvodában a jogviszony létrejöttét a szülőkkel való egyéni beszélgetés előzi meg.
Az egyéni beszélgetés – mindkét szülő részvételével - az óvodai csoport pedagógusával történik, majd
a fenntartóval. Ennek időtartama 1-1,5 óra.
Egy látogatásra hívjuk a kisgyermeket és szüleit az óvodai nap udvaron zajló részére.
2. Az óvónő meghívja a szülőt és a gyermeket egy órás csoportbeli látogatásra.
3. Az óvónő - ha szükségesnek tartja,- újabb beszélgetést kezdeményezhet a szülővel.

4. Az Óvónői Konferencia dönt a gyermek és a szülők felvételre történő alkalmasságáról,
pedagógiai szempontból.
Az iskolába történő felvétel
A tanuló az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel útján keletkezik.
Ennek lépései a következők:
Már meglévő osztályokba történő felvétel esetében:
- A szülők felveszik a kapcsolatot az osztálytanítóval.
- Az osztálytanító beszélgetést folytat a szülőkkel, melyben ismerteti a Waldorf pedagógia
alapelveit.
- Az osztálytanító átadja a jelentkezési ívet a szülőknek, annak kitöltése után az osztálytanító dönt
a hospitálás lehetőségéről
- Pozitív döntés esetén 10 napig hospitál a tanuló az adott osztályban
- A soron következő Tanári Kollégium megtárgyalja a kérelmet.
- A Tanári Kollégium dönt a felvételről, vagy az elutasításról.
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- Az osztálytanító bejelenti a döntést az osztályközösség és a Tanári Kollégium előtt. A szülők az
osztálytanító és az intézményvezető aláírásával ellátott értesítést kapnak a felvételről, vagy az
elutasításról.
- A szülők együttműködési megállapodást kötnek az Iskolával, mely megállapodás esetén az
Iskolát az iskolatitkár képviseli.
- Az iskola értesíti a felvett tanuló előző iskoláját a felvételről.
A mindenkori első osztály beiskolázása esetében:
A Tanári Kollégium november 1-jéig bezárólag előkészítő csoportot jelöl ki a tagjai közül.
Az előkészítő csoport feladatai:
- Az elsős osztálytanító-jelöltek megkeresése, velük való beszélgetés, a Tanári Konferencián
történő bemutatásuk.
- A Tanári Kollégium dönt a leendő osztálytanító személyéről.
- Az előkészítő csoport a Waldorf-pedagógiát és az iskolát bemutató előadássorozatot szervez,
azt meghirdeti a leendő első osztályos tanulók szülei felé.
- A jelentkezési lapok kiadása és összegyűjtése.
- Az ismerkedő beszélgetések időpontjának, valamint módjának a jelentkezések alapján történő
meghatározása.
- A szülők értesítése minderről.
- Az ismerkedő, felvételi beszélgetés, tevékenység megszervezése.
- A jelentkezési lapokon szereplő közlések, valamint a felvételi tapasztalatai és írásbeli anyaga
alapján történő, az új első osztályba felveendő gyerekekre vonatkozó javaslattétel (amennyiben a
leendő osztálytanító személye már eldöntött, úgy vele közösen). A gyermek felvételének feltétele
az iskolaérettség, valamint Waldorf-pedagógiának a szülők részéről történő ismerete, elfogadása
és támogatása.
- A javaslatnak a Tanári Konferencián történő ismertetése.
- A szülők írásbeli értesítése a felvételről, vagy az elutasításról, illetve a várakozó listára való
esetleges kerülésről. Az értesítést az intézményvezető, és vagy a leendő osztálytanító, vagy amennyiben a személye még nem eldöntött - a felvételiztető tanár írja alá.
- Az elsős osztálytanító további szervezési munkájának a segítése.
- A szülők együttműködési megállapodást kötnek az Iskolával.

3

Tiszta Forrás Waldorf Általános Iskola, AMI és Óvoda
Köznevelési intézmények közzétételi listája
b) a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok
számát,
Az óvodai és iskolai beiratkozás időpontja megegyezik az állami intézmények beiratkozási
időpontjával, várhatóan 2022 április-májusa ( pontosítás később )
Keretlétszámok
Osztályok / évfolyam

Keretlétszám / osztály

óvoda

2 csoport

50 fő

Általános iskola 1-8. évf.

1 osztály

25 fő

Gimnázium 9-11. évf.

1osztály

25 fő

c) köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb
díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá
tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által
adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is,
Az intézményben fizetendő térítési díjak 2021. szeptember 1-től:
Óvodai napi étkezési térítési díj: 560 Ft / fő
Kedvezményes étkezési térítési díj: 0 Ft / fő
A 2016.január 1-től hatályos 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
21/B. § ( 1 a ) alapján jogosult

Iskolai étkezési térítési díj: 450 Ft / fő
Kedvezményes étkezési térítési díj: 225 Ft 50 %-os kedvezményre jogosult tanulók
0 Ft / fő 100 % kedvezményre jogosult tanulók
A 2016.január 1-től hatályos 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
21/B. § ( 1 b ) ( 2 b ) alapján jogosult

Művészeti térítési díj: 7500 Ft/félév
Művészeti tandíj: 17.000 Ft/félév
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d) a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános
megállapításait

és

idejét,

a

köznevelési

alapfeladattal

kapcsolatos

-

nyilvános

megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami
Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
nyilvános megállapításait,
Fenntartói ellenőrzés: 2020. november 16.
Az ellenőrzés dokumentumai megtekinthetők az iskola titkárságán.
Pedagógiai-szakmai ellenőrzések:
2016. december 15. Waldorf Névhasználati Bizottság ellenőrzése
Az ellenőrzésről szóló összegzés megtekinthető az intézmény titkárságán
2017. február Intézményvezetői tanfelügyeleti ellenőrzés
Az ellenőrzésről szóló összegzés, dokumentumok, jegyzőkönyvek megtekinthetők az
intézmény titkárságán
2017. december intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés
Az ellenőrzésről szóló összegzés, dokumentumok, jegyzőkönyvek megtekinthetők az
intézmény titkárságán
Hatósági ellenőrzések: MÁK 2020.08.25-26.
Az ellenőrzésekről szóló jegyzőkönyvek kérésre megtekinthetők az iskola titkárságán
Törvényességi ellenőrzések: EMMI – Köznevelésért Felelős Államtitkárság
2021.07.10.
Az ellenőrzésekről szóló jegyzőkönyvek megtekinthetők az iskola titkárságán.
A fenntartói döntések dokumentumai és nyilvánossága
A fenntartói döntésekről hozott határozatok és jegyzőkönyvek megtekinthetők az
intézmény titkárágán.

5

Tiszta Forrás Waldorf Általános Iskola, AMI és Óvoda
Köznevelési intézmények közzétételi listája
e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a
nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait,
2019.09.01.

Tanévnyitó

09.24.

Óvodai Betakarítás Ünnep

10.02.

Iskolai Szent Mihály Ünnep

10.22.

Óvodai Szent Mihály Ünnep

10.23.-11.01.

Őszi szünet

11.11.

Szent Márton napi uzsonna az óvodában

11.11.

Szent Márton Nap az iskolában

11.23.

I. Iskolaváró

11.27.

Adventi Készülődés kicsiknek, nagyoknak

12.07.

II. Iskolaváró

12.15.

Pásztorjáték a Szülői és pedagógus közösség előadásában

12.17.

Adventi Kert

12.18.-2022.01.02. Karácsonyi Szünet
2020.01.04.

III. Iskolaváró

01.18.

IV. Iskolaváró

02.01.

V. Iskolaváró

02.22.

VI. Iskolaváró

02.25.

Iskolai Farsang

02.26.

Óvodai Farsang

02.26-03.02.

Síszünet

03.09.

VII. Iskolaváró

03. 22-23.

Iskolaérettségi felmérések

04.13.

Húsvéti készülődés

04.14.-04.19.

Húsvéti Szünet

05.27.

Mennybemenetel ünnepe

06.01.

Iskolai Záró Szülői Kör

06.07.

Pünkösd Ünnepe

06.11.

Óvodai Szent János Nap

06.15.

Utolsó tanítási nap

06.19.

Iskolai Szent János nap

08.31.

Tanévnyitó

09.01.

Első tanítási nap
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Az intézmény nyitva tartása (óvoda és általános iskola) 7.30-16.30-ig

f) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére
vonatkozó jogszabályok megtartásával
2021.05.27-én Gyakornok-Pedagógus 1 minősítési eljárás történt online formában. a
pedagógus minősítő vizsgája sikeresen zárult, a jegyzőkönyv és egyéb dokumentumok
megtekinthetőek az iskola titkárságán.
g) a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot
tartalmazza.
A fenti dokumentumok elérhetőek a www.felegyhaziwaldorf.hu intézményi honlapon.
(2) Az óvodai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza az
óvodapedagógusok számát, iskolai végzettségüket, szakképzettségüket, a dajkák számát, a
dajkák iskolai végzettségét, szakképzettségét, az óvodai csoportok számát, az egyes
csoportokban a gyermekek létszámát.
3) Az iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza
a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét,
b) a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai
végzettségét és szakképzettségét,
Pedagógusok:
Pedagógus munkaköre
10. osztály kísérő
szaktanár

Pedagógus beosztása
osztálykísérő,
német
szakos
nyelvtanár,
intézményvezető
mozgás és zene szaktanár

5. osztálytanító

osztálytanító,

Munkaideje
határozatlan
teljes munkaidejű
határozatlan
50 % részmunkaidejű

szaktanár határozatlan

végzettsége
németnyelv és
történelem szakos tanár,
mentorpedagógus (MA)
általános iskolai tanító
vizuális nevelés
műveltségi területen
gyermekjóga-oktató
(BA)
általános iskolai tanító

7

Tiszta Forrás Waldorf Általános Iskola, AMI és Óvoda
Köznevelési intézmények közzétételi listája
óvónő

(szabad keresztény vallás)
óvónő

teljes munkaidejű
határozatlan
teljes munkaidejű
határozatlan
teljes munkaidejű
német határozatlan
teljes munkaidejű
határozatlan
teljes munkaidejű

(BA)
óvodapedagógus (BA)

dajka

óvodai dajka

4. osztálytanító
7. osztálytanító

osztálytanító,
szakos nyelvtanár
osztálytanító

8. osztálytanító

osztálytanító

dajka, csecsemő- és
kisgyermeknevelő (BA)
német nyelv és irodalom
szakos bölcsész (MA)
általános iskolai tanító
vizuális nevelés
műveltségi területen
(BA)
magyar-rajz szakos
tanár (BA)

magyar nyelv és irodalom,
művészet történet, festés
szaktanár, dráma oktató

határozatlan
teljes munkaidejű

1. osztálytanító

osztálytanító

határozott
teljes munkaidejű

szaktanár

angol, magyar szakos
tanár,
mentálhigiénés
szakember
9. osztálykísérő, angol
szaktanár
óvónő, tagintézményvezető
intézményvezető helyettes

határozott
részmunkaidős

óvónő

óvónő

szaktanár

angol szakos tanár

határozatlan
teljes munkaidejű
határozatlan
teljes munkaidejű

9. osztálytanító
óvónő

3. osztálytanító
6. osztálytanító

2. osztálytanító

határozatlan
teljes munkaidejű
határozatlan
teljes munkaidejű

osztálytanító

határozatlan
teljes munkaidejű
osztálytanító,
magyar határozatlan
szakos tanár
teljes munkaidejű
általános iskola tagozat
vezető
osztálytanító és német határozatlan
nyelvtanár
50 % részmunkaidejű

gyógypedagógus segítő

gyógypedagógus munkáját határozott
segítő fejlesztő
teljes munkaidejű

napközis nevelő

napközis nevelő

határozatlan
50 % részmunkaidejű

általános iskolai tanító
(BA) kommunikációs
szakember
angol-magyar szakos
középiskolai tanár (MA)
közoktatásvezető
angol szakos
középiskolai tanár (MA)
óvodapedagógus
gyógypedagógiai
szakmódszertan
kiegészítéssel (BA)
óvodapedagógus, német
nyelvtanár (BA)
általános iskolai tanító
angol műveltségi
területen, francia
szakos nyelvtanár, (BA)
közgazdász
biológia-földrajz szakos
középiskolai tanár (BA)
magyar-orosz szakos
általános iskolai tanár
(BA)
általános iskolai tanító
német nyelv
műveltségterületen (BA)
abszolutóriummal
rendelkező
gyógypedagógus jelölt
általános iskolai tanító
(BA)
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szaktanár

kertművelés szaktanár

határozatlan
50% részmunkaidejű

agrármérnök, Waldorf
kertművelés tanár (BA)

Óraadó szaktanárok:
Betöltött munkakör
fizikai tanár

Munkaidő
3 óra/hét

végzettség

testnevelő tanár

4 óra/hét

testnevelés szakos középiskolai tanár

német tanár

9 óra/hét

német szakos középiskolai tanár

digitális kultúra

3 óra/hét

földrajz

2 óra/hét

földrajz szakos középiskolai tanár

zenetanár (furuly/Koboz)

4 óra/hét

zene szakos középiskolai tanár

történelem

4 óra/hét

történelem szakos középiskolai tanár

kémia

3 óra/hét

kémia szakos középiskolai tanár

bothmer gimnasztika

5 óra/hét

biológia

2 óra/hét

biológia szakos középiskolai tanár

matematika

4 óra/hét

matematika szakos középiskolai tanár

matematika

7 óra/hét

matematika szakos középiskolai tanár

kézimunka

4 óra/hét

napközis nevelő

12 óra/hét

testnevelés

4 óra/hét

zene (zongora)

óra/hét

zene

2 óra/hét

zene szakos középiskolai tanár

gyógypedagógus

6 óra/hét

gyógypedagógus

fizika-informatika szakos középiskolai
tanár

testnevelés szakos középiskolai tanár

9

Tiszta Forrás Waldorf Általános Iskola, AMI és Óvoda
Köznevelési intézmények közzétételi listája
Nevelő-oktató munkát segítők:
Beosztás
könyvtáros
hangszerkarbantartó,
jelmez- és viselettáros

rendszergazda
titkár
óvodai dajka
titkár
óvodai dajka

Munkaidő
határozatlan
50% részmunkaidejű
határozatlan
50% részmunkaidejű
határozatlan
50% részmunkaidejű
határozatlan
50% részmunkaidejű
határozatlan
teljes munkaidejű
határozatlan
75 % részmunkaidejű
határozatlan
teljes munkaidejű

végzettség
magyar-orosz szakos
általános iskolai tanár
általános iskolai tanító
vizuális nevelés
műveltségi területen
gyermekjóga-oktató (BA)
általános iskolai tanító
dajka, érettségi
dajka,
kisgyermekgondozó
pénzügyi szakközgazdász
dajka

Funkcionális feladatot ellátó:
Beosztás
gondnok-karbantartó
takarító
konyhai segítő

Munkaidő
határozatlan
teljes munkaidejű
közfoglalkoztatott
közfoglalkoztatott

végzettség
szakközépiskola
(növénytermesztő gépész)
szakközép iskola
szakiskola

Tartósan távollévők:
Beosztás
osztálytanító
osztálytanító

Munkaidő
határozatlan
teljes munkaidejű
határozatlan
teljes munkaidejű

végzettség
általános
iskolai tanító
tanító német nyelvi
műveltségterületen,
óvodapedagógus

c) az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit,
Az intézményben 2020/2021-es tanévben a 6. és 8. évfolyamos tanulók vettek részt
országos kompetenciamérésben. Az eredmények az intézmény titkárságán megtekinthetők.
d) a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat,
a 2020/2021-es tanévben évfolyamismétlő tanuló nincs az intézményben
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f) a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét,
Az intézményben a következő tanórán kívüli foglalkozásokat tudják a tanulók igénybe
venni:
hangszeres zeneoktatás (zongora, furulya, koboz) heti 1 x 45 perc
gyerekjóga heti 1 x 1 óra ( térítés ellenében )
dráma heti 1 x 1 óra
katolikus hittan oktatás heti 1 x 45 perc
sport, mozgás heti 1 x 45 perc
g) a helyi kulturális életben történő szerepvállalás

h, az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok
alatti vizsgák tervezett idejét,
a

Intézményünkben

tanulók

osztályozó

vizsga

tantárgyankénti,

évfolyamonkénti

követelményei megegyeznek a Waldorf Kerettanterv alapján készített intézményi Pedagógiai
Program tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményével. Iskolánkban tanulmányok alatti
vizsgát a tanulók nem tesznek. Az osztályozó vizsga tervezett idejét a felkészítő tanár
határozza meg.
i)

az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát.

Tiszta Forrás Waldorf Intézmény évfolyamonkénti létszáma 2021/2022-es tanévben, 2021.
október 1-ei adatok alapján:
évfolyam
létszám

1.
7

évf

2.

évf

12

3.
14

évf

4.
8

évf

5.
13

évf

6.
21

évf

7.

évf

18

8.

évf.

13

9.

évf

11

10. évf
14

(5) Az alapfokú művészeti iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon
kívül tartalmazza
a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét,
Iskolánkban alapfokú művészeti oktatás folyik a következő területeken:
alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon, Waldorf művészeti nevelés –
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Köznevelési intézmények közzétételi listája
alapfokú művészeti oktatás táncművészeti ágon, Waldorf művészeti nevelés ––
nappali rendszerű, alapfokú művészeti oktatás szín- és bábművészeti ágon, Waldorf
művészeti nevelés
zene, festés, kézimunka, kézművesség, drámapedagógia – a felkészítést az osztálytanítók
végzik
f) az alapfokú művészeti iskola rendezvényeit, hagyományait,
2020 december 20. Betlehemes játék a 3-4. osztály előadásában
2020. május Drámanap és művészeti bemutató 1-8. évfolyam
g, helyi kulturális életben való szerepvállalás,
2020. Advent időszak –Betlehemes műsor a városi óvodákban, idősek otthonában és a
Gazdakörben
h) művészeti áganként a csoportok számát és a csoportok tanulói létszámát.
művészeti ág

1.csop.

2.csop.

3.csop.

4.csop.

5.csop.

6.csop.

7.csop.

8. csop.

9. csop.

10. csop

zene művészet

7

12

14

8

13

21

18

13

11

14

táncművészet

7

12

14

8

13

21

18

13

11

14

7

12

14

8

13

21

18

13

11

14

szín-

és

bábművészet

Kelt: Kiskunfélegyháza. 2021. október 15.
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