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A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 

A honlap ezzel kapcsolatos oldala link (http://vaciwaldorf.hu/?q=cikk/a-vaci-waldorf-

altalanos-iskola/jlentkezes-az-iskolaba) 

Beiratkozás, osztályok száma 
2019. májusában, a részletekről a felvett tanulókat értesítjük. 
 
Iskolánkban 8 osztály van, minden évfolyamon egy osztályt indítunk. 
 

Térítési díjak 
Térítési díj: 
A korábbi években taneszköz pénz és művészeti térítési díj jogcímen fizetett összegeket 
2011. szeptembertől egységesen térítési díjként kezeljük, amelynek összege a térítési 
kalkuláció alapján kerül megállapításra. A térítési díj egy összegben fizetendő. A befizetés 
határideje 2018. szeptember 30. 



Nyitva tartás rendje, éves események 
 
Az iskola tanítási napokon reggel 7:15 és 16:00 óra között tart nyitva. 
Az éves tervezett programokat a tanév rendje dokumentum link tartalmazza. 

Kompetenciamérés eredményei 
A mindenkori eredmények megtekinthetők az link 
(http://vaciwaldorf.hu/sites/default/files/281_intezmenyiosszefoglalo_101608_0_0_2014_02_
19_06_32_35.pdf) 
 

Osztályok létszámai 
2018/2019 tanév 

 

1. osztály 20 

2. osztály 22 

3. osztály 31 

4. osztály 29 

5. osztály 22 

6. osztály 27 

7. osztály 23 

8. osztály 21 

 

  



Tanárvégzettségek 

 

 Végzettség Tantárgy 

1. Waldorf tanárképzés Kézművesség 

2. Főiskola + Waldorf tanárképzés Kézművesség, fejlesztő tanár 

3. 
Egyetem  + Waldorf tanárképzés  Földrajz, kémia, kertművelés 

4. Főiskola + Waldorf tanárképzés 
angol nyelv, hangszerkarbantartó és 
jelmeztáros 

5. Főiskola Orosz nyelv 

6. Bothmer képzés + Waldorf tanárképzés Bothmer gimnasztika 

7. Főiskola + Waldorf tanárképzés  kézimunka 

8. Egyetem + Waldorf tanárképzés  orosz nyelv 

9. Főiskola + Waldorf tanárképzés  
Magyar nyelv és irodalom, számtan-
matematika, természetrajz, honismeret 
és földrajz, történelem, formarajz, festés 

10. Főiskola  + Waldorf tanárképzés 

Magyar nyelv és irodalom, számtan-
matematika, természetrajz, honismeret 
és földrajz, történelem, formarajz, 
kézimunka 

11. 
Főiskola +Waldorf tanárképzés + extra lesson 
képzés 

extra lesson 

12. Főiskola +Waldorf tanárképzés 
Magyar nyelv és irodalom, számtan-
matematika, természetrajz, honismeret 
és földrajz, történelem, formarajz 

13. Egyetem  
Betűvilág, számvilág, formavilág, festés, 
kézimunka, játékóra 

14. Főiskola + Waldorf tanárképzés napközi, rajz-festés 

15. Egyetem  angol nyelv 

16. Egyetem angol nyelv 

17. Főiskola + Waldorf tanárképzés 
Betűvilág, számvilág, formavilág, festés, 
kézimunka, játékóra 

18. Waldorf tanárképzés 
Betűvilág, számvilág, formavilág, 
kézimunka, játékóra 

19. Főiskola 
Magyar nyelv és irodalom, számtan-
matematika, természetrajz, honismeret 
és földrajz, történelem, formarajz, festés 

20. Főiskola  Betűvilág, számvilág, formavilág, festés, 
kézimunka, játékóra 

 

 



Nevelő és oktató munkát segítők: 

2 fő, takarító és iskolatitkár, végzettségük érettségi. 

Le és kimaradás, évfolyamismétlés 
2017/2018-ben kimaradt: - 
2017/2018: osztályt nem ismételt senki 
 

Tanórán kívüli foglalkozások, szakkörök 

Bothmer 
szakkör 

3-8. 
osztály 

Mészáros 
Miklós 

Hétfő, kedd, szerda, 
csütörtök, péntek 

Bothmer 
terem  

 

Vizsgálatok 
Az Intézményben folytatott hivatalos vizsgálatok 

 

időpont  Vizsgálat típusa Vizsgálatot végző szerv 

2016. szeptember 29. Törvényességi ellenőrzés Pest Megyei Kormányhivatal 

2016. november 22-24. Ellenőrzés Magyar Államkincstár 
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