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Kedves Érdeklődők! 
 
 
Mindenekelőtt szeretnék Boldog Új Esztendőt kívánni az egész családnak. 
Idén nagyon sikeresen indítottuk meg az évet és már az ünnepek alatt szervezésileg „megállt az 
élet”, nagyon közel érezzük magunkat a végső célhoz, hogy iskolák legyen. 
 
Szeretnénk tájékoztatni Benneteket az évadnyitó hírlevelünkben főbb eseményeinkről, elért 
eredményeinkről és terveinkről. 
 
 
ISKOLAÉPÜLET 

Hosszas munka után sikerült megtalálnunk azt a helyet, ahol a Borostyán Waldorf 
Iskola idén szeptemberben otthont adhat a kis diákoknak. A Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság KUNFEHÉRTÓI gyermekotthonát kaptuk meg használatra. 

 

TANÁROK 

Amint azt már biztosan láttátok, az alapító tanár megtalálása után hozzáláttunk a tanári 
kollégium kialakításához, újságban, helyi tévében, a szövetség oldalán hirdetve találtunk 
igazi kincsekre. 

A meghallgatások folynak, de hamarosan találkozhattok a tanáraink bemutatkozásával az 
eseményeinken és az oldalainkon (honlap, Facebook). 

 
ISKOLA ENGEDÉLYEZTETÉSI ELJÁRÁS 

2018. február 15. 

A Waldorf iskolákat a Magyar Waldorf Szövetség (melynek tagjai vagyunk több mint egy 
éve) Névhasználati Testülete (NÉHA) engedélyezi. Az engedélyezési eljárás során 
megvizsgálják a fenntartót (Egyesület) és az intézményt is. 

Be kell nyújtani az iskolaalapítási folyamat leírását, a támogató iskolai megállapodást, a 
személyi feltételeket igazoló dokumentumokat, a gazdasági-pénzügyi terveket, a bérleti 
szerződést, a Házirendet, Alapító okiratokat, SZMSZ-t, Pedagógiai programot, stb. 

 

2018. május 31. 

Második körben kerül sor a dokumentumok Kormányhivatalhoz történő benyújtására. A 
kormányhivatal kijelöl három szakértőt, akik ellenőrzik az intézmény biztonságát 
katasztrófavédelmi, egészségügyi (ÁNTSZ) és pedagógiai szempontból is. 

 

Ebben már most nagyon sok munkánk van és még sokkal több van előttünk, mint 
mögöttünk, hiszen meg kell teremtenünk az iskola létesítéséhez az anyagi és tárgyi 
feltételeket. Aki valamennyiben hozzá tud járulni ezekhez, az nagy segítség lenne! 

 
 

 

 



 

 
JELENTKEZÉS MENETE AZ 1., 2., 3. és 4. OSZTÁLYBA 

1. Jelentkezési lap kitöltése 

Egy gyermek pontos és átfogó megismeréséhez szükségünk van arra, hogy előzetesen 
részletes jellemzést kapjunk róla. Ehhez a mellékelt kérdésekre válaszoljanak 
számszerűen. 
Jelentkezési határidő:  2018. március 14. 
Jelentkezés módja:   e-mailben scannelve: borostyanwaldorf@gmail.com 

Postán: Halasi Waldorf Egyesület 6400 Kiskunhalas, Fácán u. 7. 

2. Játékos ismerkedés (felvételi) 

Következő lépés a játékos ismerkedés, ahol a tanító személyes benyomást kaphat a 
gyermek testi, lelki, szellemi fejlettségéről, iskolaérettségéről, egész lényéről. Ez kb. 45-60 
percet vesz igénybe, a szülő jelenléte nélkül. Egyszerre 4-8 gyermek van jelen. 
(A szülő a helyiségen kívül várakozik, az intézmény képviselője tájékoztatja az intézmény 
működéséről, válaszol kérdéseire.)  
Később sor kerül a tanító és a szülők személyes beszélgetésére. 
Az iskola más intézményből történő jelentkezés esetén a felvételi megkezdése előtt a 
szülőtől másolatot kér a bizonyítványról. 
A tanuló felvételéről az osztálytanító javaslatának figyelembe vételével a Tanári 
Konferencia dönt. 

3. Megállapodás 

Ezután írásban kapnak értesítést a szülők a gyermek felvételéről, s ha szándékuk 
mindenben egyezik, a szülők a pedagógia és az intézmény ideáit, célkitűzéseit támogatják, 
akkor egy háromoldalú megállapodást írnak alá az iskolával és a fenntartóval. 

 
PROGRAMJAINK, MELYEKRE SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT: 

IDŐPONT TÉMA HELYSZÍN 

2018. I. félév 

2018. január 20. 
szombat 
10:00 – 12:00 

Előadás és játszóház 
Előadás minden szülőnek és játszóház a 
nagycsoportos gyerekeknek 

Kiskunhalasi 
Szakképzési Centrum, 

Vári Szabó István 
Leánykollégium 

2018. február 7. 
18:00 

HWE ülés Kiskunhalas, Martonosi 
Pál Városi Könyvtár 

2018. február 10. 
szombat 
10:00 – 12:00 

Előadás és játszóház 
Előadás minden szülőnek és játszóház a 
nagycsoportos gyerekeknek 

Kiskunhalasi 
Szakképzési Centrum, 

Vári Szabó István 
Leánykollégium 

2018. február 20-22. 
kedd, szerda, csütörtök 

Iskolalátogatás Kiskunfélegyházára, a Tiszta Forrás 
Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolába  

Kiskunfélegyháza 

2018. március 12. 
hétfő, 18:00 

Dr. Vekerdy Tamás előadás 
Gyerekek, óvodák, iskolák 

Kiskunhalas 
Filmszínház 

2018. március 14. Jelentkezési határidő a Borostyán Waldorf Iskolába  

2018. március 14. 
18:00 

HWE ülés Kiskunhalas, Martonosi 
Pál Városi Könyvtár 

2018. március vége 
hétköznap délután 

Felvételi az első osztályba 4-8 gyermek egyszerre  

2018. április eleje 
hétköznap délután 

Felvételi a 2., 3. és 4. osztályba  

 



 

 

 

A helyszínek változhatnak, a honlapunkon mindig friss információ található. 
 

Sok szeretettel várunk rendezvényeinken érdeklődőként, kíváncsiként, segítőként és 

leendő Waldorf szülőként is! 

 

Kiskunhalas, 2018. január 20. 

Üdvözlettel: 

Molnár Edina 

választmányi elnök 

  

 


