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MELLÉKLETEK 

8. sz. melléklet: Iskolai felvétel eljárásrendje       
 
 
1. Előzetes, érdeklődő beszélgetés(ek)/látogatás(ok) az intézményben, iskolaismertető 
programokon való részvétel (nyílt nap, előadások stb., ezek dátumai megtalálhatók a 
honlapunkon).   
 
2. A kitöltött jelentkezési lap (Cerere de înscriere) eljuttatása az iskola titkárságára, 
személyesen, vagy e-mailben a következő címre: office@waldorfcluj.ro  (A jelentkezési lap 

letölthető a honlapunkról: www.waldorfcluj.ro. Praktikussági okokból intézményünkben a 
jelentkezési lapok egységesen román nyelvűek, ezügyben megértésüket kérjük.)  
 
3. A felvételiztető munkacsoport (melynek tagjai: az eljövendő osztálytanító, 1-2 pedagógus, 
pszihológus/gyógypedagógus) által meghatározott időpontban személyes találkozóra kerül 
sor a gyermek és legalább egy szülő résztvételével (de amennyiben csak lehet, szeretnénk 
mindkét szülővel találkozni). A találkozó időpontját előre közöljük a szülőkkel.  
A beszélgetés során a következő témákat kívánjuk érinteni:  

 kiváncsiak vagyunk, hogy milyen mértékben ismerik a szülők a Waldorf pedagógiát, 
hogyan viszonyulnak hozzá;  

 ismertetjük az intézményünk működésével kapcsolatos tudnivalókat (szervezési, 
pénzügyi stb.);  

 szeretnénk megtudni, hogy a szülők mennyire hajlandóak együttműködni 
intézményünkkel, pedagógusainkkal; mennyire készek részt venni a közös 
tevékenységeken (szülői estek, ünnepek, közös önkéntes munkák stb.)  

 A szülőkkel való beszélgetés alatt a pedagógusok játékos formában felmérik a gyermek 
iskolaérettségét (iskolaváltás esetén érettségét, képességeit).  

 
4. Iskolaváltás esetén (tehát nem kezdő évfolyamon) minden esetben legalább pár napos  
próbaidőt kérünk, amely során a tanuló szociális beilleszkedését, a Waldorf intézmények 

sajátos légkörére, jellegzetességeire való reakcióit követjük figyelemmel.  
 
A felvétel elbírálása a következő kritériumok alapján történik:  
– a szülők ismerjék a Waldorf pedagógia alapelveit, iskolánk szabályait és működési 
feltételeit, és ezek tudatában válasszák intézményünket (ebben segíthet a honlapunkon is 
megtalálható Szülők Kézikönyve, Waldorf tanterv, illetve egyéb ismertető anyag);  
– a felvételnél előnyben részesül, akinek testvére már intézményünkbe (óvodába, iskolába) 
jár;  
– a Waldorf óvodában vagy iskolában tanító szülők gyermekei előnyben részesülnek; 
– a Waldorf pedagógia nem gyógypedagógia; intézményünk nem rendelkezik a sajátos 
nevelési szükségletekkel rendelkező gyermekek fejlesztéséhez szükséges 
szakszemélyzettel, nem vállalja ezek integrációját.  
 
5. A találkozó(k) után közöljük a szülőkkel a felvétellel kapcsolatos döntést, melyet induló 
osztály esetén a felvételiztető munkacsoport hoz meg, iskolaváltás esetén a magyar tagozat 
tanári kollégiuma.  
 

 

 


