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I. AZ ISKOLA RÖVID BEMUTATÁSA 

 

Iskolánk alternatív pedagógia, a Waldorf-pedagógia alapján működő többcélú intézmény, 13 

évfolyamos egységes iskola. 

Alaptevékenysége az általános iskolai, gimnáziumi nevelés és oktatás mellett, az ezekbe szervesen 

beépülő, és tanulóink számára kötelező, sajátos alapfokú művészetoktatás, a Waldorf művészeti 

nevelés. 

Ezt a 8 évfolyamos általános iskolai, és 5 évfolyamos gimnáziumi képzéssel és az általános 

műveltséget megalapozó oktatásba beépülő művészeti neveléssel valósítjuk meg. 

A Waldorf-pedagógiában alapelv a gyermekközösségek szociális sokszínűsége, ezt igyekszünk szem 

előtt tartani az osztályközösségek kialakításában, így igényt fogalmazva meg az alkalmazott 

pedagógia a szociálisan vagy egyéb okból hátrányos helyzetben lévők integrálására is. 



 

II. A WALDORF-PEDAGÓGIA ALAPJÁN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK WALDORF-

KERETTANTERVE, MINT A NEVELÉS-OKTATÁS TARTALMI KÉRDÉSEIRE 

VONATKOZÓ EGYEDI MEGOLDÁS, ILLETVE MINT AZ INTÉZMÉNY 

NEVELÉSI PROGRAMJÁNAK ÉS HELYI TANTERVÉNEK 

ALAPDOKUMENTUMA 

  

A magyar Waldorf-iskolák kerettanterve 2020 a dokumentum mellékletét képezi 

 

 

III. AZ INTÉZMÉNY HELYI MEGOLDÁSAI A KERETTANTERV ÁLTAL 

KIJELÖLT KERETEK KÖZÖTT 

 

1. Testnevelés 

Az 1-4 évfolyamon a mindennapos testneveléshez kötelezően választható testmozgás a 

természetjárás. Mivel iskolánk a Bükk erdei között fekszik, kézenfekvő ezt a megoldást választani 

– ezáltal nem csak a mindennapos testnevelés céljai teljesülnek, hanem egyúttal környezettudatosság, 

biológiai, földrajzi ismeretek is gazdagítják a gyerekeket. 

2. Idegen nyelv 

Iskolánkban a két idegen nyelv közül az egyik minden osztályfokon az angol, a másik egyes 

osztályokban a német, más osztályokban a francia. 

 

3. Művészetoktatás 

 

• A művészettörténet tárgyhoz kapcsolódóan 

A kerettantervben 10. osztály számára megjelentetett “Poétika” tartalmak a magyar nyelv és irodalom 

tanórák idejében kerülnek feldolgozásra. A 10. osztály művészettörténet tananyaga a 9. osztályos 

tananyaghoz kapcsolódik. 

 

• A kézimunka és kézművesség tárgyhoz kapcsolódóan 

A gimnáziumi évek alatt a kézművesség és kézimunka tanítása a következőképpen alakul: 

9. osztály: Rézművesség 

10. , 11., 12. osztály: Asztalosság és famunkák 

 

4. Szabadon választható tantárgyak 



A szabadon választható tárgyak sorába a kerettantervben találhatókon felül iskolánkban jellemzően 

megjelenik az “Emberismeret és etika” nevű tantárgy. 

 

5. Osztályfőnöki óra 

Iskolánkban nagyon fontosnak tartjuk, hogy diákokban és tanárokban egyaránt erősítsük a 

közösséghez való tartozás, a közösségért történő felelősségvállalás fontosságának érzését. Ezért a 

gimnáziumi osztályokban az osztályfőnöki órát ún. “közösségi óra” váltja fel. Ebben az időkeretben 

olykor az egyes osztályok problémáival foglalkoznak, külön osztályfokonként, máskor pedig együtt 

dolgoznak közösségi ügyek mentén. Ide tartoznak pl. az ünnepeink megszervezésével kapcsolatos 

feladatok, a diákönkormányzat működésével kapcsolatosak; meghívott előadók, vendégek fogadása 

is ennek keretei közt történik. 

 

6. Gyakorlatok 

A gimnáziumi évfolyamokon gyakorlataink a következőképpen alakulnak: 

9. osztály: mezőgazdasági gyakorlat 

10. osztály: földmérési gyakorlat 

11. osztály: szociális gyakorlat. 

 

I. A PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYÉB OLYAN RÉSZEI, MELYEKET A 

WALDORF-KERETTANTERV NEM SZABÁLYOZ, ILLETVE AMELYEKET AZ 

INTÉZMÉNY FONTOSNAK TART KIEMELNI, KIEGÉSZÍTENI 

 

A nevelési program azon - kiegészítő - részei, melyek nem, vagy csak részben szerepelnek a 

Waldorf-kerettantervben: 

 

a)A felvétel és az átvétel – az Nkt. keretei közötti - helyi szabályai 

  A tanulók felvétele 

A Hámori Waldorf Iskola tanulói közé felvétel vagy átvétel útján lehet bejutni, amely jelentkezés 

alapján történik. A felvételt ismerkedő beszélgetés előzi meg, amely esetenként több találkozást is 

jelenthet. A felvételről és átvételről a Tanári Konferencia dönt. 

 A felvétel feltétele 

a) A leendő elsős gyermekek szülei jelentkezési szándékukat írásban jelzik az iskola által nyilvánosan 

meghirdetett időpontig. Az írásbeli jelentkezésnek tartalmaznia kell: 

 a gyermek adatait, 



  a gyermek testi-lelki-szellemi fejlődéséről a szülők által fontosnak tartott észrevételeket 

(ehhez az iskola ajánlhat szempontsort). 

 fényképet 

A gyermek és az osztálytanító között ismerkedő beszélgetésre kerül sor. Az ismerkedő beszélgetésen 

az osztálytanító és legalább még kettő, az adott osztályban tanító pedagógus vesz részt. Ők alkotják 

a Felvételi Bizottságot. A tapasztaltakról feljegyzés készül. A Tanári Konferencia a feljegyzések és a 

javaslatok alapján dönt a felvételről. A felvétel lehetőségének elsődleges szempontja a gyermek 

iskolaérettsége. 

A tanulói jogviszony létesítésekor a szülő nyilatkozik arról, hogy miként kíván hozzájárulni az iskola 

fenntartásához, működéséhez (dokumentálás a fenntartónál), valamint arról, hogy elfogadja az iskola 

pedagógiai alapvetéseit. 

b) Amennyiben magasabb évfolyamba járó gyerek kéri átvételét intézményünkbe, az eljárás a 

következőképpen módosul:   

A gyermek szülei jelentkezési szándékukat írásban jelzik. Az írásbeli jelentkezésnek tartalmaznia 

kell: 

 a gyermek adatait, 

  a gyermek testi-lelki-szellemi fejlődéséről a szülők által fontosnak tartott észrevételeket 

(ehhez az iskola ajánlhat szempontsort). 

 annak rövid indoklását, miért szeretnék, hogy gyermekük iskolánkba járjon (felső tagozaton 

a bemutatkozást és indoklást a gyermektől kérjük). 

 gimnáziumi évfolyam esetén egy portfóliót, mely a diák azon munkáit tartalmazza, melyeken 

keresztül be tudja mutatni önmagát 

A felvételi beszélgetés itt tulajdonképpen felvételi vizsga, melyen a tanuló számot ad tudásáról, 

képességeiről. Ezen a beszélgetésen az osztálytanító (osztálykísérő) és legalább még kettő, az adott 

osztályban tanító pedagógus vesz részt. Ők alkotják a Felvételi Bizottságot. A tapasztaltakról 

feljegyzés készül. 

Adott esetben szó lehet arról, hogy a gyermek pár napig vendégtanulóként részt vegyen az osztály 

munkájában, hiszen a felvételéről szóló döntésben nem csak tanulási képességei nyomnak a latban, 

hanem az is, miként tud a már meglévő osztályközösségbe beilleszkedni, azzal együttműködni. 

Abban az esetben, ha eltérő tantervű iskolából érkezik (például valamelyik idegen nyelvet nem 

tanulta), az illető tantárgy(ak)ból osztályozó vizsgát kell tennie. Az osztályozó vizsga időpontját és 

tematikáját az illető tárgy(ak)at tanító tanár jelöli ki. 

A Tanári Konferencia a feljegyzések és a javaslatok alapján dönt a felvételről. 

A döntésről a tanulót, illetve szüleit írásban értesíti. 

 Összegezve: felvételre és átvételre csak abban az esetben kerülhet sor, ha a felvételi bizottság 



meggyőződik arról, hogy a felveendő tanuló rendelkezik azokkal a kompetenciákkal, amelyek 

nélkülözhetetlenek az iskolánkban való továbbhaladáshoz, valamint meggyőződnek arról is, hogy a 

tanulói attitűd és az iskolánk leglényegesebb tartalmi elemeinek ismerete lehetővé teszi a tanuló 

Waldorf-iskolai továbbfejlődését. A felvételi bizottság szem előtt tartja az Nkt. ide vonatkozó 

keretfeltételeit, rendelkezéseit. 

- Tanulófelvétel elsősorban a tanév elején történik. 

- Az átiratkozott tanuló köteles körültekintően meghatározott időn belül sikeresen beszámolni a 

korábban nem tanult tantárgy/ak/ tananyagának elsajátításáról, valamint az általa tanult tantárgyakban 

mutatkozó hiányosságokat köteles pótolni. 

 

b) A tanulmányok alatti vizsgák tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, középfokú 

iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei 

A waldorf-iskolákban jellemőzen két vizsga van: egyik 8. osztályban az ún. éves munka vagy egyéni 

projekt, ami voltaképpen a művészeti iskola alapvizsgája. Másik a 12. osztályos éves munka (egyéni 

projekt), ez pedig a művészeti iskola záróvizsgájának felel meg. Tanulmányaik befejeztével tanulóink 

érettségi vizsgát tehetnek. 

A tanulmányi kötelezettségeiknek szorgalmi időszakban bármilyen okból eleget nem tevő tanulók 

félévkor és év végén külön értékelő vizsgát tesznek. Az értékelő vizsgán való megfelelés a 

továbbhaladás előfeltétele. Amennyiben a beszámoló is sikertelen, úgy a tanuló javító vizsga 

letételére kötelezhető, az érvényes jogszabályoknak megfelelően. 

Az iskolánkba átjelentkező tanulók alkalmasságának megállapítása céljából felvételi bizottságot állít 

fel a tanári konferencia. A bizottság a feladatok összeállításakor igazodik az életkori sajátosságokhoz, 

az osztály összetételéhez, illetve a tantervi követelményekhez. A 9. osztályba más iskolából 

intézményünkbe jelentkező tanulók felvételi beszélgetésen vesznek részt. A felvételi beszélgetésen 

meg kell győződni arról, hogy a felvételiző gyermek képes lesz-e igazodni iskolánk sajátos 

elvárásaihoz. A felvételi beszélgetés itt tulajdonképpen felvételi vizsga, melyen a tanuló számot ad 

tudásáról, képességeiről. Itt kerül sor portfóliója bemutatására is – ez olyan munkáit tartalmazza, 

melyeken keresztül saját magát mutatja be a Vizsgáztató Bizottságnak. Tartalmazhat írásokat, 

rajzokat, fényképeket, a tanuló által előállított tárgyakat, vagy bármi mást, a tanuló tetszése szerint. 

 

c) Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók 

- megismerjék az elsősegélynyújtás fogalmát, 

- felismerjék a veszélyhelyzeteket, 



- megismerjék a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit, 

- elsajátítsák a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat, 

 -megismerkedjenek a mentőszolgálat működésével, elsajátítsák a mentő hívásának módját 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai feladatok: 

- a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten foglalkozzanak a legfontosabb elsősegély-nyújtási 

alapismeretekkel a tanórai és a tanórán kívüli egyéb foglalkozások keretében, 

- a tanulóknak az alapvető elsősegély-nyújtási módok bemutatása, gyakorlásuk 

- elsősegélynyújtásra kiképzett pedagógus jelenléte az iskolában, és a pedagógusok elsősegély-

nyújtási ismeretekkel foglalkozó továbbképzésen való részvételének támogatása 

- iskolai elsősegélyhely, elsősegélynyújtó felszerelések biztosítása, tanulókkal való 

megismertetése 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását szolgáló iskolai tevékenységek 

 

az egyes tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó ismeretek: 

 

Tantárgy Elsősegély-nyújtási alapismeret 

természetismeret, biológia sérülések ellátása, allergiás tünetek, 

kezelése, vérzések csillapítása, légzési 

akadályok elhárítása, rovarcsípések 

enyhítése, újraélesztés alapfogásai 

kémia, fizika vegyszerek és mérgek hatásai, forrázás 

veszélyei és kezelése, égési sűrülések és 

azok ellátása, gázok okozta mérgezés 

tünetei és a segítségnyújtás módja 

mozgás és testnevelés, dráma esés, húzódás, rándulás, ficam tünetei és 

kezelése, teendők komolyabb 

sportsérülések esetén 

vizuális kultúra: festés, rajz-grafika festékek, ragasztók káros hatásai és 

tünetei 

informatika számítógép káros hatásai és a felelős 

használat elsajátításának módja 

kertművelés, kézművesség szerszámok, eszközök sérülésveszélyei, a 

sérülések ellátása 



zene hangszálak sérülései és a probléma 

megelőzése 

 

 

Osztályfőnöki órák keretében feldolgozott elsősegély-nyújtási alapok 

5-8. évfolyamokon 

– minden évfolyamon rendszeresen felmerülő témák, projektek: nemi felvilágosítás, 

médiaismeret – a szemléletformáló alkalmak célja a tudatos hozzáállás kialakítása és a káros 

következmények kezelése, 

– évente egyszer az iskolaorvos, védőnő bevonásával szervezetten, különösen a következő 

témákban: segítségnyújtás és teendők közlekedési és egyéb balesetek esetén, a mentőszolgálat 

működése, mentő hívásának módja, 

9-12. évfolyamokon rendszeresen a következő témákban: 

– drogprevenció (tudatmódosító- és kábító szerek hatása, használatuk veszélyei), 

– egyéb függőségek veszélyei és kezelése, például: cigaretta, alkohol, játék, virtuális világ. 

 

Tanórán kívüli egyéb foglalkozások szervezése 

egészségneveléssel, egészségvédelemmel foglalkozó szakkör, témanap keretében  elsősegély-

nyújtási alapismeretekkel való foglalkozás 

 

A foglalkozások vezetői: az intézmény pedagógusai és diákjai, kortárs segítők, meghívott 

szakemberek, együttműködő szervezetek. 

 

d) A tanulóknak az intézményi döntési folyamatokban való részvételi jogai, ezek gyakorlásának 

rendje 

Az iskola lehetőséget biztosít diákszervezet működésére. A tanulók az intézmény működésének 

lényeges elemeiről tudomást szereznek a diákszervezeten keresztül. Az intézményi döntési folyamat 

diákságot is érintő feladatairól a diákszervezet ülésein, a diákközgyűlésen, ennek hiányában a 

közösségi foglalkozásokon és egyéb alkalmakkor van lehetőség. A diákszervezet működése a diákok 

akaratán múlik. A diákság és a tanári testület kommunikációja mindkét fél felelőssége. Amennyiben 

az adott tanévben diákszervezet nem működik az iskolában, az együttműködés elsődleges színtere a 

heti rendszerességgel megtartott közösségi foglalkozás. A diákszervezet vezetése a tanári konferencia 

vezetőségével szoros kapcsolatban van. 

 

e) A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formái; a 



tanulók, szülők/gondviselők értesítésével kapcsolatos szabályok 

Az intézmény önálló jogi személy ugyanúgy, mit az intézmény fenntartója, a Miskolci Waldorf 

Pedagógiai Alapítvány. A Fenntartó Kuratóriuma és az iskola Vezetősége évente több alkalommal 

hívhat össze iskolagyűlést közös vagy egyéni kezdeményezés alapján. Az iskolagyűlésen valamennyi 

érintett és érdeklődő szülő, tanár, meghívott szervezet vagy magánszemély részt vehet. A diákság is 

képviseltetheti magát. 

A kialakult helyi sajátosságok között megemlítjük, hogy az Intézményi Konferencián negyedévi 

(szükség esetén gyakoribb) rendszerességgel találkoznak az iskola, a fenntartó alapítvány, a támogató 

egyesület, a szülői képviselet és érintettségük esetén a diákság vezetői, és áttekintenek minden olyan 

kérdést, amely az egész közösséget érinti. Az üléseken meghívottként részt vehetnek más szervezetek 

képviselői, illetve más személyek is. Ezen a fórumon mindenkinek lehetősége van arra, hogy 

véleménynyilvánításával formálja a döntéshozói jogokkal felruházott testületek (iskolavezetés, 

kuratórium) döntés-előkészítő és döntéshozó munkáját. 

A szülők és tanulók ezen kívül értekezhetnek a tanárokkal a családlátogatások, a havi 

rendszerességgel megtartott szülői estek és más iskolai rendezvények alkalmával. A tanárok és szülők 

törekszenek a legszélesebb körű, legközvetlenebb együttműködésre. 

 

 

 

A helyi tanterv azon – kiegészítő – részei, melyek nem szerepelnek a Waldorf-kerettantervben: 

 

a) Az otthoni, napközis, tanulószobai felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 

meghatározásának elvei és korlátai 

A gyermekek terhelése otthoni írásbeli és szóbeli feladatokkal fokozatosan növekszik. A házi 

feladatok elkészítése részben az iskolában történik, részben pedig otthon. Mivel szorgalmazzuk a 

tanulók zeneiskolai tanulmányait valamint iskolán kívüli sporttevékenységét is, a házi feladat 

mértékét ennek figyelembevételével kell meghatároznunk. Az osztálytanító (osztálykísérő) 

figyelemmel kíséri a gyermekek tanulmányi leterheltségét, s az esetleges túlterheltségről beszámol 

kollégáinak, szükség esetén intézkedést kér a házi feladat(ok) csökkentésére. Lehetőséget kell 

biztosítani a tanulók szabad, kötetlen időtöltésére is. 

 

b)Az írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, számonkérések rendje 

 A tanulók időről időre beszámolnak ismereteik alakulásáról. 

Az epochális rendben tanult közismereti tárgyak tanítására a reggeli tanórában kerül sor. A reggeli 

tanóra egy több részre tagolt hosszabb egység. A reggeli tanóra első felében általában úgynevezett 



ritmikus gyakorlatokra, vagy magasabb évfolyamokon retorikai gyakorlatokra kerül sor, amelyek 

időtartama és tartalma osztályfokonként és tantárgyanként változó. Ezt követi az előző nap tanultak 

átismétlése. Ez egyszersmind a szóbeli számonkérés egyik módja is. További szóbeli számonkérésre 

kerülhet sor csoportos és egyéni formában. A tanulók egyéni szóbeli beszámoltatása történhet előzetes 

felkészülés alapján is, kisbeszámoló vagy kisprojekt formájában. 

Az epochák során a tanulók epocha füzetet vezetnek. Ezek szerkesztése, megfelelő szintű 

helyesírással történő vezetése, esztétikus elrendezése írásbeli és egyszersmind esztétikai 

követelmény. Az epocha füzet tartalmát az epochát tartó tanár ellenőrzi és értékeli. Az írásbeli 

számonkérés másik formája az epochazáró tudáspróba, amely a tanult ismeretek elsajátításának 

szintjét hivatott ellenőrizni. 

Az epochában nyújtott teljesítményről részletes szöveges értékelés készül, amit a tanuló a tanév végén 

kap meg. A több tantárgy tananyagát és művészeti gyakorlatát ötvöző projektmunkák bemutatása az 

iskola tanulói közösségei előtt is történhet. A közösségi értékelésnek ez a saját fejlesztésű módja 

tapasztalataink szerint nagymértékben javítja a tanulók önértékelését. A tanulók gyakran adnak 

számot egy-egy tanulási szakasz lezárásáról a közösség előtti bemutatók formájában (hónapünnep, 

évszakünnep, hagyományos közösségi és nemzeti ünnepek, drámanapok, vetélkedők, stb.). Bizonyos 

tanulmányi szakaszok lezárásaként (pl: nyolcadik osztály vége, tizenkettedik osztály vége) a tanulók 

nagyobb szabású egyéni és osztályszintű csoportos zárómunkát készítenek írásban, művészi 

munkával kiegészítve, amelyet be is mutatnak diáktársaik, szüleik és tanáraik előtt. A csoportos 

záróprojekt hagyományaink szerint leggyakrabban színpadi produkció (színdarab, koncert stb.). 11-

12-13. osztályban a szóban és/vagy írásban számon kért ismereteket érdemjeggyel is értékeljük. 

 

c) A magasabb évfolyamra lépés feltételei 

A magasabb évfolyamra lépés feltétele az 1-10. évfolyamon, hogy a tanuló a Waldorf-kerettantervben 

– és azzal összhangban lévő helyi tantervben – meghatározott pedagógiai célkitűzéseket és a 

továbblépéshez minimálisan szükséges elvárt eredményeket elérje. 

A fejlesztési követelményeket és a továbbhaladás minimális feltételeit évfolyamonként és 

tantárgyanként a kerettanterv tartalmazza. 

A magasabb évfolyamra lépés feltétele a 11-12. osztályban, hogy a tanulónak az adott évfolyam 

tantárgyi érdemjegyei a tanév végén – az ötfokú skálán – minimálisan a (2) osztályzatot elérjék. 

Amennyiben a magasabb évfolyamra lépés feltételeinek a tanuló nem felel meg vagy egyéb okból 

nem értékelhető a tanuló teljesítménye, akkor a jogszabályok szerint osztályozó vagy javító vizsgát 

tesz. 

 

d) Az iskola által alkalmazott szöveges értékelés érdemjegyre, osztályzatra való átváltásának 



szabályai 

Iskolánkban az első tíz évfolyamon kizárólag szöveges értékelés készül. Ez azért fontos, mert a 

szöveges értékelésben nagyon nagy hangsúlyt kapnak azok az elemek, amelyek közvetlenül nem 

mérhetők, ugyanakkor ugyanolyan fontosak, sőt az alacsonyabb osztályfokokon kifejezetten 

fontosabbak, mint a pusztán számokkal, százalékkal, osztályzatokkal kifejezhető, a tananyag 

elsajátításának mértékét kifejező értékelések. Ezek az elemek tartalmazzák a osztálytanító jellemzését 

a gyermekről, mint egész személyiségről,  a gyermek egész évi szorgalmának és magatartásának 

értékelését, a gyermek részvételét, a különböző tárgyakban elsajátított képességeit (ideértve a 

megértési, verbális és írásbeli képességeit), szociális viselkedését, aktivitását,  részvételi szintjét, 

reakcióit,  érzelmi-esztétikai fejlődését. Mindez nem fordítható le puszta számokra. Ugyanakkor adott 

esetben (például iskolaváltáskor) szükség lehet arra, hogy a tanuló osztályzatokat kapjon, ezért 

szükséges megfogalmaznunk a szöveges értékelések érdemjeggyé történő átalakításának elveit. 

Fontos hangsúlyoznunk, hogy ezek az érdemjegyek - főleg az alacsonyabb osztályfokokon - 

semmiképp sem azt tükrözik,  hogy a gyermek milyen százalékban sajátította el a tananyagot, hanem 

inkább azt, hogy milyen mértékben közelítette meg a waldorf-iskolában az adott osztályfokon kitűzött 

pedagógiai célokat. Ezek a fejlesztési célok osztályfokonként és tantárgyanként részletezve 

megtalálhatók a helyi tantervben. E céloknak megfelelően a különböző életszakaszokban más-más 

elvek alapján váltjuk át a szöveges értékelést érdemjeggyé: 

 

1-3. osztályban: 

A magyar nyelv és irodalom, matematika és idegen nyelvek tantárgyak értékelésénél azt 

állapítjuk meg, hogy az egyes gyermekek esetében mennyire tapasztalhatók a várt  fejlődési 

eredmények. Ez első és második osztályban két lehetséges alternatívát mutat: 

A helyi tantervben meghatározott fejlődési eredmények tapasztalhatók. (5. érdemjegy) 

A helyi tantervben meghatározott fejlődési eredmények részben tapasztalhatók. (3. érdemjegy) 

Ehhez csatlakozik harmadik osztályban egy harmadik lehetőség: 

A továbblépéshez szükséges elegendő szintet teljesítette. (2. érdemjegy) 

Ami a készségtárgyakat illeti, e tantárgyak művelése önmagában hordozza a célját. Az elsődleges 

cél tehát nem valamilyen eredmény felmutatása, hanem maga a tevékenység önmagában, aminek 

természetesen fejlesztő hatása van. Minél aktívabban, minél nagyobb figyelemmel vesz részt a 

gyermek ezeken az órákon, annál inkább képes saját magához képest fejlődni. Ezért mindhárom 

osztályfokon a következő két lehetőség jelenik meg az értékelésben: 

Figyelmesen vesz részt az órákon. (5. érdemjegy) 

Változó figyelemmel vesz részt az órákon (3. érdemjegy). 

4.-6. osztályban: 



Ezeken az osztályfokokon a tanító irányítása mellett egyre nagyobb hangsúlyt, szerepet kap a 

gyerekek önálló feladatvégzése, problémamegoldási képessége. Minél hatékonyabban, minél 

aktívabban és figyelmesebben vesz részt a tanítási-tanulási folyamatban az évek során, annál inkább 

képes egyre növekvő mértékben önállóan cselekedni, döntéseket hozni, kutatómunkát végezni, 

összegezni, csoportosítani, megfogalmazni, dramatizálni, stb. Ez a képesség mértékadó lehet a 

szöveges értékelés megfogalmazásában: 

Biztonsággal képes egyéni vagy csoportos önálló munkában részt venni. (5. érdemjegy) 

Kevés segítséggel képes egyéni vagy csoportos önálló munkában részt venni. (3. érdemjegy) 

Nehezen, sok segítséggel képes egyéni vagy csoportos önálló munkában részt venni. (2. érdemjegy) 

7.-12. osztályban 

Pedagógiai alapelvünkből következően a formatív értékelést – ami mindig csak a jelenre vonatkozhat, 

és célja a fejlődés értékelése, a diagnosztizálás, a korrekció  - nem fordítjuk le osztályzatokra, csak a 

nagyobb tanulási szakaszokat /epochákat/ lezárandó –  a múltra vonatkozó - összefoglaló 

tudásszintmérő tesztek, dolgozatok, szóbeli beszámolók értékelését. Itt érvényesülhet  a minősítés 

(minősítőszavas ötfokú skála),  a szelektálás funkciója, mivel ez esetben a tanuló teljesítményét nem 

önmagához, hanem már társai teljesítményéhez, illetve a tantervi optimum sztenderdizált 

követelményéhez mérjük. 

Az szöveges értékelés, akár formatív (helyzetképnyújtó), akár szummatív (dokumentáló, 

tanúsítványadó) jellegű, mindig a tanár – diák személyes kapcsolatára épül; tervezetten, tudatosan 

szubjektív, és bár tárgyszerűen elemez, normatív értékeléssé /osztályozás/ azoknál a 

jellegzetességeinél fogva alakítható, hogy interakción és tudatos megfigyelésen  alapul, minden 

tudáselemre kiterjedő, konkrét, pontos, dinamikus, (nem egy szituációra leszűkülő ellenőrzés, hanem 

tényfeltáró eszköz és tevékenység), és gyakran projekteken, portfoliókon alapszik. 

A tanulók munkájának, teljesítményének értékelése során meg kell vizsgálni, milyen mértékben 

sajátította el az új ismereteket, birtokába jutott-e az ismeret-, és tapasztalatszerzés aktuális formáinak, 

képes-e a szerzett tapasztalatok, ismeretek elvárt alkalmazására és bemutatására. Hol tart, illetve hová 

jutott el a fejlesztett szociális és individuális képességek tekintetében és a többi, adott tantárgy által 

ápolt kulcskompetenciához tartozó képességek, készségek terén. 

A szummatív értékelés során a tantárgyi tartalom válik dominánssá, mely a korábbi évfolyamokon is 

megjelenhetett már százalékos formában kifejezve. A százalékos értékek átváltásakor közösen 

meghatározott határok mentén, egyenes átváltással születhetnek meg az osztályzatok. 

A 11. és 12. évfolyam tanulói a fenti elvek alapján osztályzatot is kapnak. 

 

e) Az SNI-tanulók - fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő program 



Az esélyegyenlőség érvényesítése, valamennyi hátrányos helyzetű csoport részére, a közoktatásban 

kiemelt feladat. Különösen a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyerekek esélyegyenlősége 

előmozdításának elengedhetetlen feltétele az egyenlő hozzáférés biztosításán túl olyan támogató 

lépések, szolgáltatások tervezése és megvalósítása, amelyek csökkentik meglévő hátrányaikat, 

javítják iskolai sikerességüket. 

Iskolánk pedagógiai programja, helyi tanterve elkészítésénél figyelembe vettük: 

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelési törvény), a Nat 

és az Irányelv rájuk vonatkozó előírásait, 

- a nevelés és oktatás helyi célkitűzéseit és lehetőségeit, 

- a szülők elvárásait és 

- az általuk nevelt-oktatott tanulók sajátosságait. 

Iskolánk az SNI tanulók közül az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók ellátását 

biztosítja, az Oktatási Hivatal 2020-ban közzétett irányelveinek megfelelően. 

Az egyenlő bánásmód követelményének és a szegregációmentességnek, mint esélyegyenlőségi 

alapfeltételnek a közoktatási intézményen belül érvényesülnie kell. A Waldorf-iskolák szemlélete 

tükrözi az 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 

biztosításáról, a 2003/CXXV törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség biztosításáról, 

valamint a Nemzeti Köznevelési Törvény irányelveit. Emellett a sajátos nevelési igényű tanulók 

(továbbiakban SNI-tanulók) nevelési-oktatási folyamatában a Waldorf-iskolák a 110/2012-es 

kormányrendelet 1. melléklet 12.1 pontja szerinti alapelveket követik: 

A sajátos nevelési igényű tanulók esetében is a Nemzeti Alaptantervben meghatározott egységes 

fejlesztési feladatokat veszik alapul. A nevelési-oktatási folyamatot a tanulók lehetőségeihez, 

korlátaihoz és speciális igényeihez igazodva elsősorban a következő elvek szerint szervezik meg: 

- iskolánk gyógy- és fejlesztő pedagógusai magas szakmai szinten gondoskodnak a rászorult tanulók 

jogszabályokban előírt fejlesztő foglalkoztatásáról 

– a feladatok megvalósításához hosszabb idősávokat, tágabb kereteket jelölnek meg ott, ahol erre 

szükség van 

– az egyéni képességstruktúrára tekintettel igény szerint sajátos, a fogyatékossággal 

összeszeegyeztethető tartalmakat, követelményeket alakítanak ki és várják el azok teljesítését 

– az iskolák segítő megkülönböztetéssel, egyénileg is támogatják a tanulókat, elsősorban az 

önmagukhoz mért fejlődésüket értékelve; a különböző fogyatékossággal élő tanulókkal összefüggő 

feladatokról a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelve (2020) és a 

vizsgaszabályzatok eligazításai alapján határoznak 

 



f) A tanulók folyamatos továbbhaladásának tartalmi és szervezeti követelményei (a tanuló 

milyen feltételekkel léphet a gimnáziumi évfolyamokra) 

Iskolánk egységes 13 évfolyamos iskola. A gimnáziumi tanulmányait minden tanuló folytathatja, aki 

sikeresen zárta a 8. évet. A 8. osztály sikeres elvégzése a tantervi előírásoknak megfelelően az egyes 

tantárgyakból elért minimális követelmények teljesítését jelenti, valamint a sikeres részvételt a 8. 

osztályos drámában és az egyéni projekt (éves munka) megfelelő szintű elkészítését, a hozzá tartozó 

írott anyaggal, művészi munkával és előadással együtt. Nincs tehát felvételi vizsga, viszont a 

tanulóknak részt kell venniük a gimnáziumi tanárokkal egy ismerkedő beszélgetésen, valamint be 

kell mutatniuk portfóliójukat. Ennek a beszélgetésnek a célja, hogy leendő diákjaikat a középiskolai 

tanárok jobban megismerhessék. 

 

g) A választható érettségi vizsgatárgyak megnevezése, amelyekből a tanulók közép- vagy emelt 

szintű érettségi vizsgára való felkészítését az iskola kötelezően vállalja 

Iskolánkban a tanulók közép- és emeltszinten mindazokat a tantárgyakat választhatják, amelyek a 

helyi tantervben megjelennek, és amelyek a közoktatási kötelezettségnek megfelelően kötelező 

érettségi vizsgatárgyaknak számítanak. Ezekre az iskola tanárai készítik fel a tanulókat.  

 

A választható érettségi vizsgatárgyakból középszintű felkészítés: 

biológia, földrajz, fizika, kémia, választható idegennyelv, digitális kultúra-informatika, 

művészettörténet, ének-zene, rajz és vizuális kultúra, testnevelés, dráma vizsgatárgyakból. 

A választható érettségi vizsgatárgyakból emelt szintű felkészítés: 

biológia, földrajz, fizika, kémia, választható idegennyelv, digitális kultúra-informatika, 

művészettörténet, ének-zene, rajz és vizuális kultúra, testnevelés, dráma vizsgatárgyakból. 

 
h) A tanulók milyen helyi tantervi követelmények teljesítése mellett melyik választható érettségi 

vizsgatárgyból tehetnek érettségi vizsgát 

A 13. évfolyamra az léphet, aki Waldorf-iskolai tanulmányai sikeres befejezését tanúsítja: ez a 12. 

évfolyam végén, a választott éves munka bemutatását és sikeres megvédését, valamint a záró 

bizonyítvány megszerzését jelenti. 

 

Az érettségire való felkészítést szolgálja a 13. évfolyam. Az érettségire való felkészítés a tantárgyi 

tételsorok alapján történik. A vizsgázást is gyakorolják a diákok: a tanév során három alkalommal 

megvalósított beszámolók formájában, melyek szintén részét képezik az érettségire készülésnek. 

A 13. évfolyamon legalább annyi tárgyat kell tanulniuk a tanulóknak, amennyiből érettségi vizsgára 

jelentkeznek. Ebből következően az osztály nem rendelkezik egységes órarenddel, hanem egyénre 



szabott órakeretek mentén áll össze a tanulók órarendje. A választott tantárgyakról minden tanulónak 

egyénileg kell döntenie, még a 12. évfolyam végén. 

Az iskola Tanári Kollégiuma az érettségi felkészítést megelőző tanév április 15-ig a tanulók igényei 

alapján elkészíti, és közzéteszi a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyekből a tanulók 

választhatnak, továbbá tájékoztatást ad az érettségi vizsgára történő felkészítés szintjeiről és arról, 

hogy előreláthatóan melyik pedagógus fogja oktatni a vizsgatárgyat. 

A 13. évfolyamon a diákok három beszámoló keretében adnak számot tudásukról, az érettségi 

tantárgyaikból. A beszámolók az őszi, a karácsonyi és a húsvéti szünet után zajlanak. A tanárok a 

vizsgák módját (írásbeli és/vagy szóbeli, gyakorlati) a mindenkori érettségi vizsgakövetelmények 

szerint szervezik meg. 

A kötelező és az osztály diákjai által szabadon választott tantárgyak témaköreinek összeállításában 

szaktanárok, szintén a középiskolai érettségi vizsgaszabályzat rendelkezéseit tartják szem előtt. Az 

iskola pedagógiai célkitűzése az, hogy ezek a beszámolók komoly és egyben arányos feladatot 

jelentsenek a diákoknak. A javításban és az értékelésben is ez az elv érvényesül. A három beszámoló 

együttes eredményének el kell érnie az elégséges osztályzatot ahhoz, hogy diákok az adott 

vizsgatárgyból állami érettségi vizsgát tehessenek. Ennek hiánya azt jelenti, hogy a jelölt a nem 

teljesített tárgyból nem tudja lezárni iskolai tanulmányait, így a többi, sikeresen lezárt tárgyakból 

előrehozott érettségi vizsgákra tud jelentkezni. A nem teljesített tantárgyból megismételheti a 13. 

évet. 

 

A tanuló május 20-ig jelenti be a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos 

döntését. Ha a tanuló iskolakezdés vagy iskolaváltoztatás miatt nem tud élni választási jogával, 

kérelmének elbírálása előtt egyezteti elképzelését az iskola vezetőségével, vagy az általa kijelölt 

pedagógussal. Így tud az iskola egyénre szabott órarendet készíteni. 

A tanuló a tanév során egy alkalommal, a vezetőség engedélyével módosíthatja vizsgatárgy 

választását. 

A tanuló a választott tantárgy tanulmányi követelményeinek teljesítése után érettségi vizsgát tehet. 

A 13. évfolyam kötelező tantárgyai megegyeznek az érettségi vizsga kötelező tárgyaival: magyar 

nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv. 

Az érettségi vizsga lebonyolítása az érettségi vizsgaszabályzatnak megfelelően történik. 

 

i) Az egyes érettségi vizsgatárgyakból a középszintű érettségi vizsga témakörei 

Az egyes vizsgatárgyak részletes vizsgakövetelményeit és témaköreit minden évben nyilvánosságra 

hozza az oktatásért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján az iskolák által 



kötelezően alkalmazandó hivatalos kiadványként, amely minden tantárgyból meghatározza a közép- 

és emelt szintű érettségi vizsgák témaköreit. 

Ennek ismeretében tudják az érettségiztető tanárok a témaköröket évről évre meghatározni. 

(Lásd: www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/vizsgatargyak ) 

 

j)11-12. évfolyamon az emelt szintű érettségire felkészítéshez az emelt szintű oktatásban 

alkalmazott fejlesztési feladatok és követelmények 

Amennyiben egy tanuló emelt szintű érettségit kíván tenni valamely tantárgyból, arról 11. évfolyam 

elején nyilatkoznia kell. Ebben az esetben az iskola biztosítja a fakultációs órák keretében az emelt 

szintű érettségire felkészítő rendszeres konzultációt. A konzultációs órák részletes tematikáját, az 

egyes témakörökre szánt időkeretet mindenkor az egyes tanulókkal egyeztetve állítja össze a 

szaktanár, figyelembe véve az illető tanuló erősségeit, gyengeségeit, szükségleteit. 

A középszintű érettségihez hasonlóan az emelt szinthez is szervez az iskola három alkalommal ún. 

próbaérettségit, ahol a tanuló gyakorolhatja a vizsgázást és számot adhat addigi előmeneteléről. 

Az emelt szintű érettségi vizsgára jelentkezés feltétele az ezeken a konzultációkon való aktív részvétel 

és a sikeres próbaérettségi. A vizsgára bocsátás feltételei megegyeznek a középszintű érettségi 

vizsgára bocsátás feltételeivel, ezeket az V.h. pont tartalmazza. 

 

I. ZÁRADÉK A MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSÁRÓL 

 

 A Tanári Kollégium a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 

110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésének kötelező rendelkezése folytán a Nemzeti 

alaptanterv módosítása és az oktatásért felelős miniszter által kiadott új kerettantervek alapján 

felülvizsgálta az iskola pedagógiai programját.   

Megállapította, hogy a pedagógiai program alapját képező, 2013-ban alternatív kerettantervként 

jóváhagyott Waldorf-kerettanterv a NAT 2020-nak és a miniszteri kerettanterveknek nem felel meg. 

A Magyar Waldorf Szövetség, mint a Waldorf-kerettanterv jogosultjának tájékoztatása szerint a 

Szövetség elvégezte a Waldorf-kerettanterv felülvizsgálatát és a módosított Nemzeti alaptantervnek, 

valamint a miniszteri kerettanterveknek megfelelően átdolgozott „A magyar Waldorf-iskolák 

kerettanterve 2020” dokumentumot az oktatásért felelős minisztériummal egyeztette – az alternatív 

kerettantervek helyébe léptetett egyedi megoldásokra vonatkozó új jogszabályi rendelkezéseknek 

való megfelelésre is kiterjedően. A Minisztérium az átdolgozott Waldorf-kerettantervet a jogszabályi 

előírásoknak megfelelőnek találta. 

 



A fentiekre tekintettel a Tanári Kollégium a pedagógiai programot módosította. A pedagógiai 

programot az átdolgozott Waldorf-kerettanterv 2020 alapján, azzal egyezően készítette el – a 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben elvárt, a Waldorf-kerettantervben nem érintett 

pedagógiai program tartalmak kiegészítő szabályozásával. 

 

A módosítások átvezetése megtörtént, a Tanári Kollégium 2020. április 23-án megtartott ülésén 

az iskola egységes szerkezetbe foglalt pedagógiai programját elfogadta. 

  

A pedagógiai program módosítására jogszabályváltozás, a Nemzeti alaptanterv változása, és erre 

tekintettel a Waldorf-kerettanterv átdolgozása adott okot. A módosított pedagógiai program nem 

tartalmaz olyan rendelkezést, amelyből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, ezért a pedagógiai 

program módosításához a fenntartó egyetértésének beszerzése az Nkt. 26. § (1) bek. alapján nem volt 

szükséges. 

A módosított pedagógiai program alapján egyedi megoldás engedélyezése iránti kérelem benyújtása 

szükséges az emberi erőforrások miniszteréhez 2020. április 30-ig, tekintettel arra, hogy a pedagógiai 

program módosítására jogszabály kötelezése alapján került sor, amely esetben az Nkt. 99. § (1) bek. 

értelmében kezdeményezni kell a Waldorf-kerettanterven alapuló egyedi megoldások 

engedélyeztetésére irányuló eljárást. 

 

 

 


