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Felvételi tájékoztató a 2021-2022-es tanévben  

 

A gimnázium tanulmányi területei: 

 

5 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás, alapfokú művészetoktatás zeneművészeti 

ágon, alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon, alapfokú művészetoktatás képző- 

és iparművészeti ágon, alapfokú művészetoktatás szín- és bábművészeti ágon 

Az első idegen nyelv: angol nyelv. 

A második (választható) német nyelv, spanyol nyelv. 

 

Tanulmányi terület kód:002 

 

A felvételi eljárás rendje 8. osztályos diákoknak: 

 

1. Jelentkezés saját intézményünkből: 

- A gimnáziumi felvételi jelentkezési lapot minden esetben ki kell tölteni, mely megta-

lálható az intézmény honlapján (www.fotiwaldorf.hu), illetve nyomtatott változatban 

beszerezhető az iskola titkárságáról. 

- Mivel intézményünk 13 évfolyamos egységes iskola, a tanulók továbbhaladása az is-

kola pedagógiai programjának szabályai szerint biztosított, amennyiben a középiskola 

szóbeli felvételi eljárásán megfelelt, külön felvételi eljárásban való részvétel nélkül a 

tanulók tanulmányaikat helyben folytathatják. 

- A 8. és 9. osztály közötti átmenetet ún. küszöbbeszélgetés biztosítja, melyben a leendő 

osztálykísérők a gimnáziumi tanári kollégium segítségével vesznek részt, ahol sor kerül 

a tanuló érdeklődési körének, szociális viszonyainak megismerésére. A tanári kollé-

gium javaslatot tehet a tanulói jogviszony megszüntetésére abban az esetben, ha nem 

látja biztosítottnak a tanuló továbbhaladását a gimnáziumi nevelés-oktatásban. 

 

Programok és nyílt napok az intézményből jelentkező diákoknak és szülőknek: 

• Nyílt nap iskolánk diákjainak 2021. október 12-én 8:20-tól (8./A osztály) 

• Nyílt nap iskolánk diákjainak 2021. október 13-án 8:20-tól (8./B osztály) 

• Nyílt nap szülőknek 2021. október 14-én 8:20-tól  

• Bemutatkozik a gimnázium tanári kara 2021. november 9-én 18 órától  

• A jelentkezési lap leadása (mely mellékletként tartalmaz egy egyoldalas 

gyermekleírást a szülők részéről, valamint egy fényképet a gyermekről): 

2022. január 14-éig 

• A jelentkezési lapok beérkezése után a leendő osztálykísérők értesítik a szü-

lőket a beszélgetés időpontjáról 

• A beszélgetés alapvető célja, hogy minél jobban megismerjük a hozzánk je-

lentkező diákot, megtapasztaljuk, mennyire elkötelezett továbbtanulási el-

képzeléseiben, tisztázzuk a további együttműködés elvárásait és szabályait.  
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• A szülőkkel való beszélgetés célja szintén ezeknek a tapasztalatoknak a meg-

szerzése. A beszélgetésekről leírást készítünk, melynek segítségével a tanári 

kollégium dönt a felvételi jelentkezések elbírálásánál. 

• 2022. február 18-áig a központ adatlapok elküldése az Oktatási Hivatalnak 

(az intézmény továbbítja a kitöltött adatlapok, jelentkezési lapok alapján) 

• 2022. március 16-áig az iskola igazgatója nyilvánosságra hozza a jelentkezők 

felvételi jegyzékét 

• 2022. április 12-én az iskola igazgatója nyilvánosságra hozza az ideiglenes 

felvételi rangsort 

• 2022. április 29-éig az iskola írásban megküldi az egyeztetett felvételi jegy-

zék alapján a tanári kollégium döntését a felvételről vagy az elutasításról 

• 2022. június 22-24-ig az iskola titkárságán 

 

2. Jelentkezés az intézményen kívülről érkező diákoknak: 

- A központi jelentkezési lapon (határidő: 2022. február 18.) kívül az intézmény belső, 

gimnáziumi felvételi jelentkezési lapját minden esetben ki kell tölteni, mely megta-

lálható az intézmény honlapján (www.fotiwaldorf.hu), illetve nyomtatott változatban 

beszerezhető az iskola titkárságáról. 

- A jelentkezéshez központi írásbeli felvételi vizsgát nem kérünk, a döntésnél figyelembe 

vesszük a tanuló utolsó két évének tanulmányi eredményeit, és a szülők által készített 

gyermekleírást, valamint a felvételi beszélgetés során kialakult benyomásokat. A felvé-

teli beszélgetésen a leendő osztálykísérők vesznek részt a gimnáziumi tanári kollégium 

segítségével, ahol sor kerül a tanuló érdeklődési körének, szociális viszonyainak  meg-

ismerésére. 

- A Fóti Szabad Waldorf Iskola egyesületi fenntartású intézmény, a működéshez szülői 

hozzájárulás szükséges, melynek összegéről a szülőkkel történő felvételi beszélgetés 

során a szülők elővállalást tesznek. 

Programok és nyílt napok a jelentkező diákoknak és szülőknek: 

• Nyílt nap szülőknek és külsős diákoknak 2021. november 9-én 8:20-tól 

• Bemutatkozik a gimnázium tanári kara 2021. november 9-én 18 órától  

• A belső jelentkezési lap leadása (mely mellékletként tartalmaz egy egyolda-

las gyermekleírást a szülők részéről, valamint egy fényképet a gyermekről): 

2022. február 7-éig 

• A jelentkezési lapok beérkezése után a leendő osztálykísérők értesítik a szü-

lőket a beszélgetés időpontjáról  

• A beszélgetés alapvető célja, hogy minél jobban megismerjük a hozzánk je-

lentkező diákot, megtapasztaljuk mennyire elkötelezett továbbtanulási elkép-

zeléseiben, tisztázzuk az együttműködés elvárásait és szabályait. A szülőkkel 

való beszélgetés célja szintén ezeknek a tapasztalatoknak a megszerzése, va-

lamint az, hogy a Waldorf-pedagógia speciális jellegzetességeiről való pár-

beszédnek teret adjunk. A beszélgetésekről leírást  
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készítünk, melynek segítségével a tanári kollégium dönt a felvételi jelentke-

zések elbírálásánál. 

• 2022. március 16-áig az iskola igazgatója nyilvánosságra hozza a jelentkezők 

felvételi jegyzékét 

• A jelentkezők felvételi rangsoráról a tanári kollégium dönt a felvételi beszél-

getések alapján, melyben szempontként szerepel a tanuló érdeklődési köre, 

elkötelezettsége abban, hogy Waldorf-gimnáziumban folytassa tanulmá-

nyait, és elvárásként szerepel az, hogy a Waldorf-pedagógia speciális elvárá-

saihoz alkalmazkodni tud.  

• 2022. április 12-én az iskola igazgatója nyilvánosságra hozza az ideiglenes 

felvételi rangsort, melyet elküld az Oktatási Hivatal részére. 

• 2022. április 29-éig az iskola írásban megküldi a felvételről vagy az elutasí-

tásról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak  

• 2022. június 22-24-ig beiratkozás az iskola titkárságán. 

 

 

 

Fót, 2021. október 08. 

 

 

Bobák Orsolya 

intézményvezető 
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