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OM: 201314
Az intézményt képviseli: Galkó Blanka
Az intézmény telefonszáma: 20/2910140, 72/212-034
A különös közzétételi lista készült 2015. szeptember 23-án a 229/2012 (VIII.28) Korm. rendelet e napon
hatályos állapotának megfelelően.
Intézményünkbe a jelentkezés lehetősége és felvétel esetén a beiratkozás folyamatos. Speciális oktatási
rendszerünkből adódóan felvételi folyamatunk is sajátságos. Ennek rendjét az intézmény Szervezeti és
Működési Szabályzata tartalmazza.
Az alapító okiratunkban rögzítettek szerint intézményünk 2 (vegyes korösszetételű) csoportos óvoda, 1-8.
évfolyamos, felmenő rendszerben bővülő általános iskola és A magyar Waldorf- iskolák kerettantervében
meghatározott módon működő alapfokú művészeti iskola.
Az intézmény fenntartója által a 2015/16-os tanévre meghatározott térítési díj összege 25.000 Ft/hó egy
gyermek, 37.500 Ft/hó két gyermek és 52.500 Ft/hó három gyermek után. Intézményi dolgozó vagy gyermekét
egyedül nevelő szülő 10% kedvezményben részesül, amennyiben azt kéri. Szociális alapon térítésidíjcsökkentés vagy ösztöndíj kérelmezése a tanév kezdetét megelőzően mindenki számára lehetséges. A szülői
befizetésekkel kapcsolatos részletes szabályozást az intézmény Fizetési rendje tartalmazza. A szülő számára
lehetséges annak megválasztása, hogy térítési díj vagy tandíj fizetése mellett vesz részt a tanuló a
művészetoktatásban. A művészeti térítési díj összege a 2015/16-os tanévben félévente 12.000 Ft, a művészeti
tandíj összege 40.000 Ft/tanév, melyből 24.000 Ft térítési díj leszámolandó.
Tettye Völgye Waldorf Óvoda
Az óvoda nyitva tart: nevelési napokon 7.30-tól 16.30-ig.
Óvodapedagógusok száma 2 fő.
Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége: Óvónőink felsőfokú óvodapedagógus végzettséggel
rendelkeznek.
Dajkák száma: egy fő.
Dajkák szakképzettsége: Dajkánk nem rendelkezik szakképesítéssel.
Óvodai csoportok száma, illetve az egyes csoportokban a gyermekek létszáma: 17 kisgyermekből álló, életkor
szerint vegyes összetételű csoport.
Óvodai nevelési év rendje:
Első nevelési nap: 2015. szeptember 1.
Őszi szünet: 2015. október 23. – november 1.
Téli szünet: 2015. december 21. – 2016. január 3.
Síszünet: 2016. február 8. – február 14.
Tavaszi szünet: 2016. március 26. – április 3.
A tanév utolsó napja: 2016. június 15.
Tervezett nevelés nélküli munkanapok: 2015. december 17., 2015. december 18., 2016. május 13.
Jelentősebb ünnepek, események:
október 1.
október 22.
november 13.
december 7.

Betakarítás-ünnep
Bátorságpróba
Márton-ünnep
Szent Miklós-ünnep

december 16.
december 17.
február 1-5.
február 6.
május 5.
május 12.
június 15.
június 19.

Felnőtt spiráljárás
Gyerek spiráljárás
Farsangi napok az óvodában
Farsang
Mennybemenetel-ünnep
Pünkösd-ünnep
Nagyok búcsúztatója
Nyárünnep

Istenkúti Waldorf Óvoda
Az óvoda nyitva tart: nevelési napokon 7.30-tól 16.30-ig.
Óvodapedagógusok száma 3 fő (2 fő teljes állású, egy fő részmunkaidős).
Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége: Óvónőink felsőfokú óvodapedagógus végzettséggel
rendelkeznek. A vezető óvónő rendelkezik a Magyar Waldorf-óvodapedagógusi Egyesület posztgraduális
Waldorf-óvonőképzés továbbképzésével.
Egyéb, nevelést közvetlenül segítő alkalmazott: 1 fő óvodai kisegítő, takarító (részmunkaidőben).
Óvodai csoportok száma, illetve az egyes csoportokban a gyermekek létszáma: 20 kisgyermekből álló, életkor
szerint vegyes összetételű csoport.
Óvodai nevelési év rendje:
Első nevelési nap: 2015. szeptember 1.
Őszi szünet: 2015. október 23. – november 1.
Téli szünet: 2015. december 21. – 2016. január 3.
Síszünet: 2016. február 8. – február 14.
Tavaszi szünet: 2016. március 26. – április 3.
A tanév utolsó napja: 2016. június 15.
Tervezett nevelés nélküli munkanapok: 2015. december 17., 2015. december 18., 2016. május 13.
Jelentősebb ünnepek, események:
október 1.
október 22.
november 13.
december 7.
december 16.
december 17.
február 1-5.
február 6.
május 5.
május 12.
június 15.
június 19.

Betakarítás-ünnep
Bátorságpróba
Márton-ünnep
Szent Miklós-ünnep
Felnőtt spiráljárás
Gyerek spiráljárás
Farsangi napok az óvodában
Farsang
Mennybemenetel-ünnep
Pünkösd-ünnep
Nagyok búcsúztatója
Nyárünnep

Mandulafa Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Az iskola nyitva tartása: tanítási napokon 7.30-tól 17.00-ig.
A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:
Osztálytanítóink
A magyar-Waldorf iskolák kerettantervének (2013) megfelelve az idegen nyelvek, a kézművesség, az euritmia,
a szabad vallás, a mozgás és testnevelés, Bothmer gimnasztika 3. osztálytól, ének-zene 5. osztálytól tárgyak
kivételével az összes kötelező és szabadon választható tantárgyat tanítják.

1. osztály: egyetemi fokozatú tanár végzettséggel rendelkezik, valamint az ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Kar Waldorf-pedagógiai továbbképzés hallgatója.
2. osztály: a Witten/Annen Institut für Waldorf-Pädagogik magyarországi nappali képzésen szerzett főiskolai
képesítést.
3. osztály: egyetemi fokozatú tanár végzettség mellett az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
Waldorf-pedagógiai továbbképzésen végzett hallgató.
4. osztály: pedagógus végzettség mellett az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Waldorf-pedagógiai
továbbképzését, valamint a Varázsvirág Pedagógiai Terápiás Egyesület extra lesson tanár továbbképzését
végezte, valamint a solymári Waldorf Pedagógiai Intézet posztgraduális kézimunka tanár képzésének
hallgatója.
5. osztály: tanító végzettséggel valamint, a Magyar Euritmia-Mozgásművészeti Társaság diplomájával
rendelkezik.
6. osztály: magyar-angol szakos bölcsész és középiskolai tanár, a Bothmer Movement International
nemzetközi szervezet magyarországi tagozatán bothmer szakképesítést szerzett, elvégezte a solymári Waldorf
Pedagógiai Intézet osztálytanító specializációját.
7. osztály: főiskolai fokozatú tanári végzettség mellett az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
Waldorf-pedagógiai továbbképzését végezte, a Nap-Út Művészeti Akadémia résztvevője, a BME GTK
Műszaki Pedagógia Tanszék Közoktatás Vezető és Pedagógus Szakvizsga Szakirányú Továbbképzési Szakot
végezte el.
Szaktanáraink:
Angol: két nyelvtanárunk egyike angol nyelvtanári végzettséggel rendelkezik, valamint az ELTE Bárczi
Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Waldorf-pedagógiai továbbképzés hallgatója. Másikuk magyar-angol szakos
bölcsész és középiskolai tanár diplomával rendelkezik, a Bothmer Movement International nemzetközi
szervezet magyarországi tagozatán bothmer szakképesítést szerzett, elvégezte a Solymári Waldorf Pedagógiai
Intézet osztálytanító specializációt.
Spanyol: pedagógusunk egyetemi spanyol nyelvtanári végzettséggel rendelkezik és az ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Kar Waldorf-pedagógiai továbbképzését végezte el.
Bothmer-gimnasztika: tanárunk egyetemi fokozatú tanárképesítés mellett a solymári Waldorf Pedagógiai
Intézet posztgraduális képzésén osztálytanító, a Bothmer Movement International nemzetközi szervezet
magyarországi tagozatán bothmer szakképesítést szerzett.
Ének-zene: szaktanárunk ének-zene karvezetés szakon tanári képesítést szerzett és az ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Kar Waldorf-pedagógiai továbbképzését végezte el.
Fafaragás (kézműves) pedagógusunkat szakirányú képesítő hely hiányában 10 éves szakmai tapasztalattal
alkalmazzuk.
Festés szakóráinkat főiskolai rajztanári képesítéssel és az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
Waldorf-pedagógiai továbbképzésén képesítést szerzett pedagógusunk tartja.
Kertművelés tanárunk szakirányú tapasztalattal rendelkezik.
Euritmia: két pedagógusunk egyike az Euritmia Iskolák Nemzetközi Szövetsége, a „Goetheanum, Freie
Hochschule für Geisteswissenschaft, Sektion für redende und musizierende Künste” által elismert képzésen
szerzett euritmia alapdiplomát, valamint a pedagógiai euritmia oktatására jogosító diplomát. Másikuk tanító
végzettséggel, illetve a Magyar Euritmia-Mozgásművészeti Társaság diplomájával rendelkezik.
A gyermekek délutáni benntartózkodása 2 fő teljes állású napközis pedagógussal biztosított.
3. és 4. osztály napközi: a solymári Waldorf Pedagógiai Intézet posztgraduális képzésén osztálytanító
szakképesítést szerzett magyar nyelv és irodalom szakos tanár, illetve drámatanár.
1. és 2. osztály: a solymári Waldorf Pedagógiai Intézet posztgraduális képzésén osztálytanító szakképesítést
szerzett olasz nyelv és irodalom szakos tanár, mentálhigiénés szakember, elvégezte a Waldorf Ház Pedagógiai
Szolgáltató Intézet Waldorf-intézményvezető továbbképzését.
Az 5. és 6. osztályosok számára a délutáni benntartózkodás különfoglalkozások idejére, illetve tanulószobai
keretek között biztosított.

A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége
Az intézmény nem pedagógus alkalmazottainak száma 6 fő:
 Intézményi titkár: 1 fő szociálpolitikus projektmanager végzettségű, Nonprofit érdekvédelmi
szervezetek fejlesztése PL-3346 (Budapest, 2010, Waldorf Szövetség) szakképzettséget szerzett, teljes
munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló.
 Gazdasági vezető: 1 fő közgazdász egyetemi végzettséggel rendelkező, részmunkaidőben
foglalkoztatott munkavállaló.
 Gazdasági ügyintéző: 1 fő középfokú gazdasági képesítéssel rendelkező, részmunkaidőben
foglalkoztatott munkavállaló.
 Gondnok- karbantartó: 1 fő szobafestő-mázoló szakképesítésű, teljes munkaidőben foglalkoztatott
munkatárs.
 Konyhai segítő, takarító: 1 fő szakács végzettséggel rendelkező, teljes munkaidőben foglalkoztatott
munkatárs.
 Karbantartó-takarító: 1 fő érettségi, valamint szakács végzettséggel rendelkező teljes munkaidőben
foglalkoztatott munkatárs.
Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve:
Először a 2014/2015. tanév hatodik osztályában volt országos mérés, eredményei még nem ismertek.
Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói:
A 2014/15-es tanévhez képest 15 első osztályosunkon kívül 12 új tanuló érkezett intézményünkbe, 7 fő
tanulónk máshol folytatja tanulmányait. Évismétlésre nem köteleztünk egy tanulót sem.
Általános iskolákban a volt tanítványok nyolcadik-kilencedik évfolyamon elért eredményei, évenként
feltüntetve, középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók:
Nincsenek ilyen évfolyamaink.
Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai:
Speciális Waldorf-tantervünknek megfelelően a házi feladatok és egyéb iskolai feladatok rendje osztályonként
változik, az osztálytanító által meghatározott szabályok szerint.
Iskolai tanév helyi rendje:
Első nevelési nap:
Őszi szünet:
Téli szünet:
Síszünet:
Tavaszi szünet:
A tanév utolsó napja:
Tervezett nevelés nélküli munkanap:

2015. szeptember 1.
2015. október 23. – november 1.
2015. december 21. – 2016. január 3.
2016. február 8. − február 14.
2016. március 26. – április 3.
2016. június 15.
2016. május 13.

Jelentősebb ünnepek, események:
szeptember 7.
szeptember 28.
október 20.
október 22.
november 11.
november 28.
december 7.
december 12.
december 18.
december 19.
január 13.
február 6.
február 27.

Első osztály fogadása
Mihály-nap
Nyílt Nap
Évszakünnep
Márton-nap
Ádventi bazár
Szent Miklós
Pásztor-nap (tanítási nap)
Gyerek spiráljárás
Felnőtt spiráljárás (tanítás nélküli munkanap)
Nyílt Nap
Farsang
Waldorf Nap
(tanítás nélküli munkanap)

március 25.
április 15.
május 13.
május 18.
május 25.
május 28.
június 15.
június 22.

Tavaszünnep
Évszakünnep
Tanítás nélküli munkanap (szünet)
Angol nyelvi mérés a 6. osztályban
Kompetenciamérés a 6. osztályban
Waldorf Olimpia (5. osztály)
Utolsó tanítási nap
Nyárünnep

Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
Iskolánk jelenleg 7 évfolyammal működik, évente egy évfolyammal bővül felmenő rendszerben.
Osztálylétszámok: 7. osztály: 22 fő, 6. osztály: 11 fő, 5. osztály: 21 fő, 4. osztály: 18 fő, 3. osztály: 18 fő, 2.
osztály: 21 fő, 1. osztály 15 fő.
Az intézmény közzétételi listájához tartozik továbbá az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata,
Pedagógiai Programja, Helyi Nevelési Programja és Házirendje.

