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Felvételi tájékoztató a 2022-2023. tanévben  
 

A gimnázium tanulmányi területei: 

 
5 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás, alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon, alapfokú művészetokta-

tás 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 megtalálható az intéz-

mény honlapján (www.fotiwaldorf.hu), illetve nyomtatott változatban beszerezhető az iskola titkár-

ságáról. 

- Ezen kívül sor kerül egy felvételi beszélgetésre a leendő osztálykísérők (mentorok) és a jelentkező 

diákok, illetve az osztálykísérők és a szülők között az alábbiakról: 

• a tanuló érdeklődési köre;  

• szociális viszonyai;  

• elkötelezettség a Waldorf-pedagógia és az iskola felé;  

• a korábbi együttműködés tapasztalatai, a további együttműködés elvárásainak és szabályainak tisz-

tázása. 

 

 Nem megfelelő tanulmányi eredmény vagy magatartási problémák esetén a mentorok tanácsolhatják 

más iskolatípus választását a tanuló számára. A tanári kollégium javaslatot tehet a tanulói jogviszony 

megszüntetésére abban az esetben, ha nem látja biztosítottnak a tanuló továbbhaladását a gimnáziumi 

nevelés-oktatásban. 

 

Programok és fontos dátumok a jelentkezéssel kapcsolatban: 

• Bemutatkozik a gimnázium tanári kara 2022. október 17-én 18 órától  

• Nyílt nap iskolánk diákjainak 2022. október 19-én 8:20-tól  

• Nyílt nap szülőknek 2022. október 20-án 8:20-tól  

• A jelentkezési lap leadása (mely mellékletként tartalmaz egy egyoldalas gyermekleírást a szülők ré-

széről, valamint egy fényképet a gyermekről): 2023. január 16-áig. 

• A felvételi beszélgetések időszaka 2023. január 16. – február 27. A beszélgetések alapján a tanári 

kollégium elbírálja a jelentlkezéseket. 

• 2023. február 22-éig az intézmény továbbítja a központi adatlapokat az Oktatási Hivatalnak (a szülők 

által kitöltött adatlap alapján) 

• 2023. március 17-éig az iskola igazgatója nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét 

• 2023. április 13-án az iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort megküldi az Oktatási Hiva-

talnak 

• 2023. április 28-áig az iskola írásban megküldi az egyeztetett felvételi jegyzék alapján a tanári kol-

légium döntését a felvételről vagy az elutasításról 

• 2023. június 15-16-ig beiratkozás az iskola titkárságán. 
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2. Jelentkezés az intézményen KÍVÜLRŐL érkező diákoknak: 

- A központi jelentkezési lapon (határidő: 2023. február 22.) kívül az intézmény belső, gimnáziumi 

felvételi jelentkezési lapját minden esetben ki kell tölteni, mely megtalálható az intézmény hon-

lapján (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 az alábbi pontok alapján:  

• a tanuló érdeklődési köre;  

• szociális viszonyai;  

 • elkötelezettség a Waldorf-pedagógia és az iskola felé; 

 • az együttműködés elvárásainak és szabályainak tisztázása. 

 

- 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: 

• Bemutatkozik a gimnázium tanári kara 2022. október 17-én 18 órától  

• Nyílt nap iskolánk diákjainak 2022. november 9-én 8:20-tól  

• 2023. február 6. az intézmény belső jelentkezési lapjának leadási határideje ( melléklet-

ként tartalmaz egy egyoldalas gyermekleírást a szülők részéről, valamint egy fényképet a gyermek-

ről) 

• A felvételi beszélgetések időszaka 2023. február 06. – március 08. A beszélgetések alapján a tanári 

kollégium elbírálja a jelentlkezéseket. 

• 2023. március 17-éig az iskola igazgatója nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét 

• 2023. április 13-án az iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort megküldi az Oktatási Hiva-

talnak 

• 2023. április 28-áig az iskola írásban megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a 

jelentkezőknek és az általános iskoláknak 

• 2023. június 15-16-ig beiratkozás az iskola titkárságán. 

 

 

Fót, 2022. október 12. 

 

 

Bobák Orsolya 

intézményvezető 
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