
 

 

TÁJÉKOZTATÓ A LEENDŐ ELSŐ OSZTÁLYBA JELENTKEZŐKNEK
 

Kedves Szülők! 

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

az ismertető az Önök előtt álló felvételi folyamatról szól, mely sokban különbözik az általános iskolai 

beiskolázástól. 

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

1. Gyermekleírást, hogy gyermekükről minél teljesebb képet kaphassunk.

2. Az adminisztratív jellegű 

3. A gyermekleíráshoz, kérjük, csatolják gyermekük egy

(nem szükséges igazolványképet, de a kép ne fénymásolat legyen).

4. Egy, az elmúlt hetekben készült, színes 

óvópedagógiai referenciát az óvónőtől. 

5. A szülői szerződést az iskolával.

6. Amennyiben gyermekük sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási és magatartási 

problémákkal küzd, az erről szóló szak

anyaghoz. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti mellékletek mindegyike feltétele a jelentkezésnek, bármelyik 

hiánya esetén a felvételre jelentkezés érvénytelen.

A jelentkezési lapot és mellékleteit szkenne

eljuttatni. A beérkezés határideje: 2020. április 9.

A gyermekek iskolaérettségi vizsgálatára nem kerülhet sor, ezért kérjük, adják meg a gyermek 

óvónőjének elérhetőségét, melyen szakmai beszélgetés céljából őt a leendő osztálytanító fel tudja 

keresni. Horváth Cintia, leendő osztálytanító minden családdal felveszi a személyes kontaktust.

Ezt követően a Tanári Kollégium dönt a családok felvételéről, és erről hiv

gyermek felvételének feltétele a folyamatban való részvétel.

A felvételt követően a vészhelyzet miatt a beiratkozás is csak elektronikus formában fog megtörténni. 

Ennek időpontjáról a felvételről szóló levélben küldünk tájékoztatá

Kérjük, forduljanak hozzánk kérdéseikkel telefonon vagy e

Üdvözlettel: 

Tamási, 2020. március 28.  

     

 

 Tamási Aranyalma Waldorf 

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. 

adminisztratív jellegű Jelentkezési lap kitöltése is szükséges. 

A gyermekleíráshoz, kérjük, csatolják gyermekük egy-két hónapnál nem régebbi 

(nem szükséges igazolványképet, de a kép ne fénymásolat legyen). 

Egy, az elmúlt hetekben készült, színes (eredeti, nem fénymásolt) rajzát is, 

óvópedagógiai referenciát az óvónőtől.  

A szülői szerződést az iskolával. 

Amennyiben gyermekük sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási és magatartási 

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

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti mellékletek mindegyike feltétele a jelentkezésnek, bármelyik 

hiánya esetén a felvételre jelentkezés érvénytelen. 

A jelentkezési lapot és mellékleteit szkennelve, e-mailen a waldorftamasi@gmail.com

zés határideje: 2020. április 9. 

A gyermekek iskolaérettségi vizsgálatára nem kerülhet sor, ezért kérjük, adják meg a gyermek 

lérhetőségét, melyen szakmai beszélgetés céljából őt a leendő osztálytanító fel tudja 

keresni. Horváth Cintia, leendő osztálytanító minden családdal felveszi a személyes kontaktust.

Ezt követően a Tanári Kollégium dönt a családok felvételéről, és erről hivatalos értesítést küld. A 

gyermek felvételének feltétele a folyamatban való részvétel. 

A felvételt követően a vészhelyzet miatt a beiratkozás is csak elektronikus formában fog megtörténni. 

Ennek időpontjáról a felvételről szóló levélben küldünk tájékoztatást. 

orduljanak hozzánk kérdéseikkel telefonon vagy e-mailben! 

       Schmidt-Mézes Mónika

            Intézményvezető

Tamási Aranyalma Waldorf  Általános Iskola és AMI 
www.tamasiwaldorf.hu 
7090 Tamási, Fő utca 2.  
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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 

 

két hónapnál nem régebbi fényképét 

át is, illetve szöveges 

Amennyiben gyermekük sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási és magatartási 

vélemény másolatát, kérjük, csatolják a jelentkezési 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti mellékletek mindegyike feltétele a jelentkezésnek, bármelyik 

waldorftamasi@gmail.com címre kérjük 

A gyermekek iskolaérettségi vizsgálatára nem kerülhet sor, ezért kérjük, adják meg a gyermek 

lérhetőségét, melyen szakmai beszélgetés céljából őt a leendő osztálytanító fel tudja 

keresni. Horváth Cintia, leendő osztálytanító minden családdal felveszi a személyes kontaktust. 

atalos értesítést küld. A 

A felvételt követően a vészhelyzet miatt a beiratkozás is csak elektronikus formában fog megtörténni. 

Mézes Mónika 

Intézményvezető 


