
 

TÁJÉKOZTATÓ A LEENDŐ ELSŐ OSZTÁLYBA JELENTKEZŐKNEK
 

Kedves Szülők!

Köszönjük, hogy bizalommal vannak iskolánk iránt, és felvételi szándékukat kinyilvánították felénk. Ez 
az ismertető az 
beiskolázástól.

Először szeretnénk Önöket arra kérni, hogy a tudnivalók alapján készítsék el a 

1. Gyermekleírást
2. Az a
3. A gyermekleíráshoz, kérjük, csatolják gyermekük egy

(nem szükséges igazolványképet, de a kép ne fénymásolat legyen).
4. Egy, az elmúlt hetekben készült, színes (
5. Amennyiben gyermekük sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási és magatartási 

problémákkal küzd, az erről szóló szakvélemény másolatát, kérjük, csatolják a jelentkezési 
anyaghoz.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a
hiánya esetén a felvételre jelentkezés érvénytelen.

A jelentkezési lapot és mellékleteit szkennelve, e
postai úton a 
u. 6. címre kell megküldeni, illetve személyesen átadható előzetes telefon egyeztetést követően 
(30/631-

A beérke

2018. augusztus 27
melynek s
készségeikre

Amennyiben a Tanári Kollégium egyéni iskolaérettségi viz
tájékoztatni fogja. Ennek költségeit a szülők viselik.

2018. augusztus 28
során az iskoláról, pedagógiáról, gyermekükről esik szó, illetve a szülők szerepéről, a szülői 
részvételről az iskola életében és fenntartásában.  Itt feltehetik kérdéseiket, megfogalmazhatják 
elképzelései

A pontos időpont egyeztetése érdekében minden jelentkező családot megkeresünk telefonon.

Ezt követően a Tanári Kollégium dönt a családo
gyermek felvételének feltétele a folyamatban való részvétel.
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hiánya esetén a felvételre jelentkezés érvénytelen.

A jelentkezési lapot és mellékleteit szkennelve, e
Tamási Aranyalma Waldorf Egyesület Schmidt

u. 6. címre kell megküldeni, illetve személyesen átadható előzetes telefon egyeztetést követően 

tárideje: 2018. augusztus 23.

kerül sor – külön rend szerint 
orán játékos gyakorlatok segítségével nyerünk rálátást aktuális kis

Amennyiben a Tanári Kollégium egyéni iskolaérettségi viz
tájékoztatni fogja. Ennek költségeit a szülők viselik.

szülőket egyéni pedagógia
során az iskoláról, pedagógiáról, gyermekükről esik szó, illetve a szülők szerepéről, a szülői 
részvételről az iskola életében és fenntartásában.  Itt feltehetik kérdéseiket, megfogalmazhatják 

ket, esetleges kételyeiket.  

A pontos időpont egyeztetése érdekében minden jelentkező családot megkeresünk telefonon.

Ezt követően a Tanári Kollégium dönt a családo
gyermek felvételének feltétele a folyamatban való részvétel.

 

TÁJÉKOZTATÓ A LEENDŐ ELSŐ OSZTÁLYBA JELENTKEZŐKNEK

Köszönjük, hogy bizalommal vannak iskolánk iránt, és felvételi szándékukat kinyilvánították felénk. Ez 
Önök előtt álló felvételi folyamatról szól, mely sokban különbözik az általános iskolai 

Először szeretnénk Önöket arra kérni, hogy a tudnivalók alapján készítsék el a 

, hogy gyermekükről minél teljesebb képet kaphassunk.
Jelentkezési lap kitöltése is szükséges.

A gyermekleíráshoz, kérjük, csatolják gyermekük egy
(nem szükséges igazolványképet, de a kép ne fénymásolat legyen).
Egy, az elmúlt hetekben készült, színes (eredeti, nem fénymásolt) 
Amennyiben gyermekük sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási és magatartási 
problémákkal küzd, az erről szóló szakvélemény másolatát, kérjük, csatolják a jelentkezési 

fenti mellékletek mindegyike feltétele a jelentkezésnek, bármelyik 
hiánya esetén a felvételre jelentkezés érvénytelen. 

A jelentkezési lapot és mellékleteit szkennelve, e-mailen a 
Tamási Aranyalma Waldorf Egyesület Schmidt

u. 6. címre kell megküldeni, illetve személyesen átadható előzetes telefon egyeztetést követően 

. 

külön rend szerint 
ítségével nyerünk rálátást aktuális kis

Amennyiben a Tanári Kollégium egyéni iskolaérettségi viz
tájékoztatni fogja. Ennek költségeit a szülők viselik. 

szülőket egyéni pedagógiai beszélgetésre
során az iskoláról, pedagógiáról, gyermekükről esik szó, illetve a szülők szerepéről, a szülői 
részvételről az iskola életében és fenntartásában.  Itt feltehetik kérdéseiket, megfogalmazhatják 

A pontos időpont egyeztetése érdekében minden jelentkező családot megkeresünk telefonon.

Ezt követően a Tanári Kollégium dönt a családok felvételéről, és erről hivatalos értesítést küld. A 
gyermek felvételének feltétele a folyamatban való részvétel.
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 várjuk 40 perc erejéig, melynek 
során az iskoláról, pedagógiáról, gyermekükről esik szó, illetve a szülők szerepéről, a szülői 
részvételről az iskola életében és fenntartásában.  Itt feltehetik kérdéseiket, megfogalmazhatják 
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k felvételéről, és erről hivatalos értesítést küld. A 

Tamási Aranyalma Waldorf  Általános 
www.tamasiwaldorf.hu
7090 Tamási, Fő utca 2. 
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A felvett családok és az osztálytanító ezután 
további teendőket.

Kérjük, forduljanak 
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A felvett családok és az osztálytanító ezután – egyeztetett időpontban 

   

   

 Tamási Aranyalma Waldorf 

egyeztetett időpontban 

    Schmidt

 A Tanári Kollégium vezetője

Tamási Aranyalma Waldorf 

egyeztetett időpontban – találkoznak és megbeszélik a 

Schmidt-Mézes Mónika
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