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Kedves Szülőtárs! 
Szeretettel üdvözlünk a SzekSzárdi Waldorf közöSSégben! 
Ezt a kiadványt mi, szülők állítottuk össze Nektek, szülőknek, tanáraink támoga-
tásával, hogy megkönnyítsük az iskolai életbe való beilleszkedéseteket. Reméljük, 
hogy értékesnek találjátok ezt a tájékoztatót, és ebből is érzitek, hogy fontos szá-
munkra az érkezésetek, és örülünk, hogy itt vagytok, velünk! 

Üdvözlettel: SzÜlői Kollégium

Kedves Szülőtárs! 

Szeretettel üdvözlünk a Szekszárdi Waldorf Közösségben! 

Ezt a kiadványt mi, szülők állítottuk össze Nektek, szülőknek, tanáraink támogatásával, hogy meg-
könnyítsük az óvodai életbe való beilleszkedéseteket. Reméljük, hogy értékesnek találjátok ezt a 
tájékoztatót, és ebből is érzitek, hogy fontos számunkra az érkezésetek, és örülünk, hogy itt vagy-
tok, velünk! 

Üdvözlettel: Szülői Kollégium
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Ünnepeink

• Betakarítás-ünnep
• Szent Mihály
• Szent Márton
• Szent Miklós
• Advent
• Háromkirályok
• Télkirály-időszak
• Farsang
• A tavasz születésnapja
• Húsvét
• Mennybemenetel
• Pünkösd
• Szent János-időszak, nyárünnep

„Az ünnepek az év csomópontjai, amelyek 
a világmindenség szellemével 
kapcsolnak össze bennünket”  

Rudolf Steiner

Óvodánk

…minden kisgyermeket a maga lényében, egyediségében tisztel. 
Szeretetet és önállóságot ad, erős keretet biztosít.
• ingergazdag természeti környezettel
• nem direkt fejlesztéssel
• utánzást erősítve
• érzékeket támogatva
• művészetek által
• életérzék-neveléssel
• életfolyamatok erősítésével
• szabad játékkal
• a belégzés-kilégzés ritmusával
• az ünnepek ritmusával

Ünnepeink

Óvodánkban ünnepről ünnepre éljük meg a mindennapokat. Egy-egy ünnep jelképe mindig 
megjelenik mind az évszakasztalon, mind a verseinkben, mesékben, szokásokban, tárgyi kör-
nyezetünkben. Ünnepeink a keresztény kultúrkör hagyományaiban gyökereznek. Az ünnepeknek 
a szülők is szerves részei, akár azok megteremtésben, akár a gyerekekkel együtt való közös ün-
neplésben.
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Heti ritmusunk

Hétfő:               rajzolás
Kedd:               gyurmázás
Szerda:            gyapjúzás
Csütörtök:       cipósütés
Péntek:             aquarell-festés

Heti ritmusunkhoz tartozik a rendszeres kirándulás, heti egy alkalommal.

Napi ritmusunk

07:30-09:30    szabad játék
09:45                reggeli kör
10:00                 tízórai
10:45                 udvari szabad játék
12:15                  mese
12:30                 ebéd
13:15                  búcsú vagy pihenés
15:00                 ébresztő
15:30                 uzsonna
15:30-16:15       haza indulás
16:30                 óvoda zárás

Az óvoda bejáratát 09:00-12:00 között bezárjuk. Az udvari ajtón tudtok közlekedni ilyenkor. Fontos 
dolog továbbá, hogy a gyermek legkésőbb 09:00-ig érkezzen meg az oviba, hogy legyen ideje 
csatlakozni a szabad játékhoz. Délután pedig legkésőbb 16:15-ig érkezzetek meg a gyermekért, 
hogy az óvodapedagógus az intézmény zárása előtt be tudja fejezni a teendőit.

Burok

Szülői est

A szülői est a legerősebb kapocs pedagógus és szülő, valamint szülő és szülő között. Óvodánk-
ban ez az alkalom minden hónap első csütörtökén 17:00-kor, az óvodában történik.

Szülői esten az aktuális időszak ünnep előkészítéséről beszélünk, az eltelt időszakra való vissza-
tekintéssel, közös tervezéssel foglalkozunk, valamint megbeszéljük a praktikus információkat is. 
Foglalkozunk pedagógiai témákkal is, valamint szoktunk valamilyen művészeti tevékenységet is 
végezni.

Ez a fórum segíti leginkább a szülőt a waldorf-úton való járásban, és általa erősödik a közösség-
hez tartozás érzése. 

A szülőknek évente bármennyi alkalommal van lehetőségük fogadó órát kérni, ahol a gyerme-
kükről beszélgetünk, illetve közösen gondolkodhatnak a waldorf-pedagógussal.

A waldorf óvodák tapasztalata az, hogy négy éves kortól áll meg szilárdan a gyermek egy közös-
ségben. Ezért nagy hangsúlyt fektetünk a fokozatos, gyermek egyéniségéhez igazodó beszokás-
ra. Éppen ezért javasoljuk a három éves gyermekek fél napos óvodába járását, később válhat ez 
egész napos óvodába járássá. 

A waldorf óvoda nagy figyelmet fordít a cso-
portba érkező kisgyermek lelki életére. Próbál 
egy védelmező burkot építeni köré. Figyelemmel, 
érintéssel, illatokkal, jó táplálékkal, sok mozgás-
sal, szabad játékkal, mesével, a kis- és belégzés 
ritmusával, szoros szülői kapcsolódással.



Beszoktatás

Az érdeklődő családoknak lehetőséget biztosítunk a személyes találkozásra. Szeretnénk minél 
jobban megismerni a hozzánk jelentkező gyermeket, így anamnézis-beszélgetés történik. Ezt kö-
veti egy beszélgetés a kuratóriummal. 

Az óvodába érkezést megelőzi a beköltözés, ami az érkezés előtti napon történik, amikor gyer-
meketek személyes tárgyai helyet kapnak az oviba és itt várják a kis óvodást.

Amit hoznotok kell

• Benti cipő
• Váltó ruha, nem túl sok, de alsóneműből több is
• Overáll, eleinte vékony, lehet kétrészes is, sőt az praktikusabb is, később, télen ennek vastag 

változata 
• Gumicsizma
• Kinti cipő
• Sapka, kendő
• Ha a gyermek itt fog aludni, szivacs, 120/80 cm nagyságú, ha lehet vászon huzatú. Praktikus, 

ha ez levehető, mosható. Ez lehet mintás is, de kérlek, kerüljétek a konkrét rajzfilmfigura min-
tákat. Ha nem levehető, akkor jó megoldás a gumis szélű, szivacsra húzható lepedő

• Óvodánkban nem feltétel a szobatisztaság, és ha előfordul az ágyba vizelés, kérnénk ehhez 
spéci lepedőt vagy derékaljat a szivacs megóvása végett

• Párna, takaró. Vékony pléd is jó, később inkább paplanra lesz szükség. Az ágyneműt a szüne-
tekben szoktuk hazaadni kimosásra

• Alvótárs érkezhet az oviba, akár előre, akár minden reggel. A kérésünk vele kapcsolatban az, 
hogy valamilyen puha figura legyen, egyedül érkezzen és méretét tekintve férjen el a gyer-
meketek is a szivacson vele együtt. Itt is kerüljük a rajzfilm hősöket, ha ez lehetséges

• Fehér kötény, vagy világos színű a cipózáshoz
• Müzlis tál és bögre. Cserép, porcelán
• Fa vállfa, a kinti ruhához
• Fogkefe. Pohár nem kell
• Kis kosár, amibe egy zsemle elfér
• Cseréptál (adventi tál)
• Hátizsák

Mi az az antropozófia?

A waldorf-pedagógia az antropozófián alapszik.

Az antropozófia egy világnézet. Jelentése az ember és bölcsesség szavak összekapcsolódása. 
Célja egy átfogó szellemi világ- és emberkép megalkotása.

Az év folyamán számos előadót hívunk meg a témával kapcsolatban, erről a Tanári Kollégium 
időben tájékoztat. Ha van lehetőséged, gyere el az előadásokra és tanulj! 

Az iskolai könyvtárban rengeteg a témával 
kapcsolatos könyvet tudsz kölcsönözni.  

Nyirati Bálint, aki szintén szülő az iskolában, 
hetente egyszer antropozófiai órákat tart az 
iskolában. Erre jelentkezni Bálintnál vagy Me-
gyeri Gabinál, iskolánk Bothmer tanáránál le-
het a következő telefonszámokon:

20/2866227

30/6187845
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Milyen alapelvek Mentén Működik az intézMényünk?

Az iskola és az óvoda a gyermek, a pedagógusok, a szülők, a kuratórium és az intézmény tech-
nikai dolgozóinak együttes közössége. Az iskolánk és óvodánk szervezete olyan élő organizmus, 
amely a feladatok megosztásában a steineri hármas tagozódás elveire épül. 

Az iskola és óvoda közössége együttesen felelős a szellemi, a jogi struktúra kialakításáért és mű-
ködéséért. Az iskola és óvoda közössége ezen hármas tagozódás, elvén határozza meg szerve-
zetét és egyben figyelembe veszi a Közoktatási Törvényből adódó kötelességeket is.

Részletes leírást az iskola Szervezeti és Működései Szabályzata tartalmazza: 
(www.waldorfszekszard.hu)

Szervezeti felépítés

Kuratórium

A Szekszárdi Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fenntartója a Négy Év-
szak Waldorf-pedagógiai Alapítvány. Az alapítvány működésével, vagyonának kezelésével kap-
csolatos jogokat az alapítvány ügyvezető szerve, a Kuratórium gyakorolja. 

A Kuratórium feladata a Waldorf-pedagógiai rendszerű köznevelési intézmény fenntartása, a 
törvényes működés biztosítása, a költségvetés egyensúlyának megteremtése, a működéshez 
szükséges személyi- és tárgyi feltételeinek, a szervezési feladatok személyi és anyagi hátterének 
biztosítása. 

A kuratórium tagjai tevékenységüket társadalmi munkában végzik, ezért díjazásban nem része-
sülnek. 

Tanári Kollégium 

A Tanári Kollégium az iskolában tanító tanároknak, óvodapedagógusoknak és az általuk meg-
hívottaknak a közössége. A Tanári Kollégium (TK) kizárólagos döntési jogkörrel rendelkezik min-
den olyan kérdésben, amely a pedagógiát érinti. A Tanári Kollégiumnak joga van állást foglalni 
minden olyan kérdésben, amely az iskola és óvoda életével, képviseletével, más iskolákkal és 
óvodákkal való együttműködéssel kapcsolatos. A Tanári Kollégium minden, az iskola és óvoda 
életében fontos kérdésben együttműködik a szülőkkel és a fenntartóval.

Szülői Kollégium

A Szülői Kollégium célja az iskola működésének, fejlődésének segítése. Feladata a szülők véle-
ményének képviselete és az iskola működésével kapcsolatos, a Tanári Kollégiummal és az Ku-
ratóriummal egyeztetetten szülőkre háruló feladatok összefogása. A Szülői Kollégium (SZK) tag-
jai az osztályképviselők, csoportonként 2 fő, akiket az csoportok szülői közössége választ meg 
minden év első szülői estjén. Az csoportképviselők a következő tanév első szülői estjéig látják el 
feladatukat. A Kollégium üléseit a tagjaiból választott elnök hívja össze és vezeti le. 

A rendszeres ülések időpontja minden hónap utolsó keddje 12.30, de az elnök szükség esetén 
rendkívüli üléseket is összehívhat. Az ülések nyitottak, azokon előzetes bejelentéshez kötötten 
bárki részt vehet. 

Az óvodai csoportképviselők feladatai

• élő kapcsolatot tartani a szülőkkel, és véleményüket, problé-
máikat felkészülten képviselni az SZK ülésein

• az SZK döntésekről, aktuális feladatokról tájékoztatni a szülőket, 
kétirányú kapcsolat tartás a szülők és az intézmény között

• új szülők mentorálásának megszervezése
6
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Milyen gazdasági alapokon nyugszik az intézmény?

Non-profit alapítványi intézmény lévén működésünk költségeit két fő forrásból fedezzük: az egyik 
az állami normatíva, a másik a szülői kör anyagi támogatása. A szülőkre háruló anyagi terhek 
annak arányában változnak, hogy mekkora az intézmény gyermeklétszáma. Kis mértékben 
egyéb, pl. pályázati vagy más, céges támogatási források járulnak még hozzá a bevételekhez. 

Fontos tudni, hogy az iskola működőképessége a vállalások időben történő beérkezésén múlik, 
mivel azokon alapul a költségvetés. Késésük vagy elmaradásuk az intézmény létét veszélyezteti, 
a pedagógia megvalósításának ellehetetlenülését eredményezheti. Ezt mindig szem előtt kell 
tartani, és időben jelezni, ha valakinek mégis előre nem látható gondja támad a befizetés tel-
jesítésével. 

Fontos segítség továbbá a szülők önkéntes munkája, mely nélkül a havonta fizetendő összegek 
magasabbak lennének. Kérünk, hogy jelentkezz önkéntes munkára, ha erre az intézményen belül 
felhívás érkezik. 

A fizetésekkel kapcsolatos tudnivalók

Székfoglaló: az új gyermekek iskolába lépésekor, függetlenül az évfolyamtól, összege: 15 000 Ft

Beugró: minden évben egyszer kell fizetni, van lehetőség két részletben, szeptemberben 15 000Ft, 
februárban 10 000Ft.  

Szülői hozzájárulás: 
Minden évben a fenntartó támogatási szerződést köt a szülőkkel. A havonta fizetendő támoga-
tás mértéke függ beiratkozó gyermekek létszámától, valamint attól, hogy óvodába vagy iskolá-
ba fognak-e járni. A havi támogatás összegét minden hónap 15-ig kell befizetni. Mivel a szülői 
befizetések az iskola folyóköltségeinek fedezésére szolgálnak, ezért nagyon fontos, hogy ezeket 
minden hónapban határidőre fizessétek be. 

A fenti összegeket az alábbi számlaszámra utaljátok:
Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvány: 71900058-10039014-00000000

Támogassátok az iskolát az adótok 1%-val!
Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvány
Adószám: 18859067-1-17

Amennyiben megbízás alapján az óvodának vásároltok, számlát az alábbi címre kérjük kiállítani: 
Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvány
Székhely: 7100 Szekszárd, Rákóczi F. 132.
Adószám: 18859067-1-17
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Ebédrendelés 

Az óvodai ebédet ebben az évben e-mailen 
keresztül van lehetőség megrendelni, ez-
zel kapcsolatban keressétek Tóth Teodorát 
(teodori01@gmail.com,) ő minden héten el-
küldi az aktuális étlapot és neki kell jelezni, 
azt is, ha valamelyik napra szeretnéd ezt le-
mondani. 

Nagyon fontos, hogy lemondási szándéko-
dat időben jelezd, mert a felesleges ebédet 
nem csak a szülő, hanem az iskola is fizeti. 
Éves szinten hatalmas összegeket fizetünk ki 
feleslegesen. 

Az ebédet egy nappal korábban 9 óráig 
van lehetőség lemondani. 

Minden augusztus végén rendbe tesszük az 
udvart és az  óvoda épületét: közösen ta-
karítunk, ásunk, gereblyézünk, gyomlálunk, 
hiszen fontos, hogy iskolakezdésre min-
den tisztán, hívogatóan várja a nebulókat. 
A munkavégzéshez a szülők hozzák a sa-
ját szerszámaikat, és sokszor a gyerekek is 
besegítenek. 

A másik hasonló esemény a húsvéti nagy-
takarítás az ünnep előtti hetekben. 

A saját csoportszobát a szülők tartják kar-
ban: heti beosztásban részt vesznek a ta-
karításában, illetve az udvari fűnyírásban 
és a nyaranta esedékes festési, takarítá-
si munkákból is kiveszik a részüket - ennek 
időpontjáról az osztályközösségek dönt, így 
mindenki ennek ismeretében tudja a nyári 
programjait megtervezni.

Milyen feladatokban tudjuk támogatni gyermekünk óvodáját? 

Hogyan vélekedik a Waldorf-pedagógia az okoseszközök, képernyők 
használatáról?

A Waldorf-pedagógia nem támogatja a gyerekek képernyő-használatát 14 éves kor alatt. Ké-
pernyőnek minősül a telefon, okostelefon, okosóra, okos kütyük, tablet, számítógép, TV, valamint 
minden digitális kép- és hangalkotó eszköz. Ennek a döntésnek a pedagógiai hátteréről infor-
mációt kaphatunk az osztálytanítóktól. 

Házirendünk szerint az iskola és az óvoda területén nincs kütyüzés. Ez a szabály a gyermekekre 
és a felnőttekre (tanárokra és szülőkre) egyaránt vonatkozik! Tehát folyosón, udvaron nem hasz-
náljuk mi felnőttek sem a mobiltelefonunkat. 
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Milyen formában tartjuk egymással a kapcsolatot?

Leginkább a személyes kapcsolatok erejében hiszünk - ezért igyekszünk számos lehetőséget 
teremteni a személyes találkozásokra. 

A szülői estek és iskolai rendezvények mellett a közös programok szervezése is ezt a célt szolgálja.
Emellett az évente egy alkalommal megrendezésre kerülő HISZE (azaz a Hatalmas Intézményi 
Szülői Est) ad arra alkalmat, hogy közös dolgaink (tervek, fejlesztések, pedagógiai vagy gazdál-
kodási kérdések) napirendre kerüljenek.

A mindenkit érintő információk hivatalos csatornája a közös levelezőlista. 

A megfelelő információáramlás érdekében elengedhetetlen, hogy a fontos hírek, tájékoztatók, 
felhívások mindenkihez időben eljussanak, ezért kérjük, rendszeresen ellenőrizzétek postafióko-
tokat! 

Az óvodában az alábbi levelezőlisták működnek

Minden csoportnak külön levelezőlistája van. Erre az óvodapedagógusnál lehet jelentkezni az 
első szülői esten. Itt beszélünk meg minden, kifejezetten csak a csoportot érintő kérdést, itt ka-
punk információkat az óvodapedagógustól az ünnepekről és egyéb tudnivalókról.

Közös levelezőlista (iskola és óvoda): erre automatikusan rákerülsz, ha rajta vagy az óvodai 
csoport levelezőlistáján. Itt osztjuk meg az egész közösséget érintő információkat. Erre a leve-
lezőlistára elsősorban az iskola működésével kapcsolatos feladatot végzők írnak. Ha ez egész 
közösséggel megosztandó információd van, kérjük, jelezd, ha ezzel kapcsolatban szeretnél a kö-
zösségtől visszajelzést. Ennél a listánál mérlegeljétek, „válasz mindenkinek” használatát. 

Szülői kollégium levelezőlistája az szk tagok kommunikációs csatornája. 

Egyéb munkacsoportok levelezőlistái az adott munkacsoport munkáját segítik.

Facebook

www.facebook.com/waldorfszekszard: az intézmény hivatalos Facebook-oldala, itt elsősorban 
a külsősöknek szóló hírek jelennek meg

Waldorf Kör – Szekszárd: zárt csoport a közösség tagjai részére.

Waldorf Piac: zárt csoport, gyakorlatilag egy online piac, itt van lehetőség eladni az otthon meg-
termelt zöldség/gyümölcsfelesleget, tojást, mézet, vagy kinőtt gyerekruhát.

Mit tehetsz, ha valahol hibát észlelsz?

Amennyiben valamilyen problémát észleltél (folyik a csap, eldugult a wc, vagy bármi elromlott/
eltörött/leszakadt/szétesett), kérlek ezzel kapcsolatban a karbantartó munkacsoportot keresed.

Panaszút

A szülők személyes, vagy csoportszintű prob-
léma esetén az óvodapedagógushoz, vagy a 
csoport SZK képviselőjéhez fordulnak, közösen 
keresnek megoldást. Megoldatlan osztály-, 
illetve iskolaszintű problémák esetén a Ta-
nári Kollégiumhoz fordulhatnak. Amennyiben 
az adott nehézség ezt követően sem oldódik 
meg, a Szülői Fórum, vagy közös szülő-tanár 
konferencia összehívását kezdeményezhetik.
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„Csak az gyógyít, 
ha az emberi lélek tükrében képződik a közösség, 

és a közösségből él az egyéni lélek ereje” 

Könyvajánló

Brüll, Dieter: Waldorf-Iskola és hármas tagozódás
Carlgren, Frans: Szabadságra nevelés
Gordon,Thomas: P.E.T. A gyereknevelés aranykönyve 
Kardaras, Nicholas: A képernyő rabjai 
Lindenberg, Christoph: Waldorf-iskolák: szorongás nélkül tanulni, tudatosan cselekedni 
Mezei Ottóné: Járjak-e a Waldorf úton? 
Payne, Kim John: Egyszerűbb gyermekkor
Payne, Kim John: Melegszívű fegyelmezés
Steiner, Rudolf: A világ és az ember szellemi megismerésének alapelemei
Szentkúti Márta: Az évkör ünnepei
Takáts Péter: Gyógyító gondolatok…
Takáts Péter: Waldorf kalauz
Vekerdy Tamás: Másféle iskolák (Talán a Waldorf?)
Vekerdy Tamás: Gyerekek, óvodák, iskolák
Vekerdy Tamás: Kicsikről nagyoknak

ÖSSZEFOGLALÓ - AVAGY MIBEN SZÁMÍTUNK RÁD, 
SZÜLŐKÉNT A KÖZÖSSÉGBEN?

• Fontosnak tartod és betartod azokat a megállapodásokat, amelyekben ez a tágabb közös-
ség megállapodott (mindennapok és ünnepek, étkezés, ruhák, kütyük).

• Aktívan részt veszel a közös feladatokban mind a saját termetekben, mind az intézmény        
területén.

• Részt veszel a szülői esteken, aktív vagy a csoportod és az óvodát érintő feladatokban.
• Együtt ünnepelsz a közösséggel, amikor csak teheted.
• Részt veszel az óvoda által szervezet kirándulásokon, rendezvényeken. 
• Közös feladatokban, illetve a munkacsoportokban képességednek, tudásodnak, érdeklődési 

körödnek megfelelően vállalsz feladatot.
• Óvodánk jó hírét az intézmény falain kívülre is elviszed.  
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