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KÖZZÉTÉTELI LISTA
A 2018/2019 -ES TANÉVRE

ELÉRHETŐSÉG:
Általános Iskola és Gimnázium

4400 Nyíregyháza, Kölcsey u.8.

Óvoda

4400 Nyíregyháza, Kert köz 8.

Telefon: 06 42/ 500-870

Email: nyiregyhaziwaldorf@gmail.com

Fenntartó: Waldorf Pedagógiai Egyesület
Elnök:

Dóka Zoltán

Intézmény
Intézményvezető:

Homonyik Katalin Éva

Intézményvezető-helyettes: Czinger Zoltánné
Iskolatitkár:

Gyarmatiné Tugya Tímea Zsuzsanna

Óvodai tagintézményvezető: Keczkó Mihályné

Nyitvatartási rend:
Reggel 7 órától délután 16.30-ig
Beiratkozásra meghatározott idő:
A törvényben meghatározott időintervallumon belül (tájékoztatás a honlapon!)
Felvételi elbeszélgetés: 2019. február 22. és március 13. között.
A felvételi eredményéről április 27-én tájékoztatjuk a jelentkezőket.

Felvételi tájékoztató az SZMSZ-ünk alapján
A Pedagógus Konferencia és a Szülői Együttműködő Közösség szeptember 15-ig bezárólag a
leendő kilencedik osztályt előkészítő csoportot jelöl ki a tagjai közül, amelynek vezetője a
mindenkori 8. évfolyam osztálytanítója. Ez a munkacsoport az Egyesületi Fórumhoz tartozó
vegyes munkacsoport. A Pedagógus Konferencia február 15-ig megnevezi a leendő kilencedik
osztály osztálykísérőjét, aki bekapcsolódik a működő csoport munkájába.
A felső tagozat elvileg egyenes folytatása a középtagozatnak. Az alsóbb osztályokban az
osztálytanító a tanári kollégiummal közösen döntött a már meghatározott módon diákjai
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felvételéről. A Pedagógus Konferencia iskolánk mindenkori 8. osztályának tanulóival, valamint
szüleikkel is előkészítő beszélgetést folytat. Ennek legfontosabb célja annak a rendkívül fontos és
sok változással járó eseménynek a tudatosítása, melyet a felső tagozatba való továbblépés jelent.
A szülő és a diák ekkor kapja meg azokat az információkat, melyek alapján eldönthetik, hogy a diák
iskolánkban, vagy esetleg más középiskolában folytatja tanulmányait.
Felső tagozatunkra más intézményekből jelentkező tanulók esetében az osztálykísérő javaslata
alapján a tanári kollégium dönti el, hogy kik azok, akik a megszokott Waldorf-pedagógia által
kialakított oktatási struktúrába képesek beilleszkedni. A felvételi elbeszélgetés során nem a tárgyi
tudást mérjük, hanem a felvételiző kommunikációs, szociális képességeit, kreativitását. Csak egy
körültekintő, szülőket, diákokat és akkori iskolájukat közösen bevonó, alaposan tájékozódó
felvételi eljárás felelhet meg iskolánk minőségi követelményeinek. Ez döntően személyességen és
szóbeliségen alapuló folyamatot jelent.
A felvételi eljárás során a szülőt tájékoztatni kell a szülői felelősségvállalás módjáról, az iskola
működéséről, a közösségi életről és az iskolai szokásrendről. Ennek felelőse új osztály esetén a
beiskolázási munkacsoport, meglévő osztály esetén pedig az osztálytanító, illetve az osztálykísérő.
Tanulmányi terület leírása:

gimnázium
5 évfolyamos
alternatív iskolai kerettanterv - A magyar Waldorf-iskolák kerettanterve
művészeti tanulmányi terület- emelt szintű oktatás dráma, ének-zene,
művészettörténet, vizuális kultúra tantárgy(ak)ból
Gimnázium






emelt óraszám dráma, ének-zene, művészettörténet, vizuális kultúra
tantárgy (ak)ból
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő (k) egyike): angol
a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a következő (k) egyike):
német
további művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe veszik
a tanulmányi területre látási fogyatékos (gyengén látó), egyéb pszichés fejlődési
zavarral (az iskolai készségek kevert zavarával) küzdő, beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek felvétel a tanulmányi
eredmények alapján

3

Közzétételi lista
Sorszám

Végzettség, szakképzettség

Feladatkör (a 2018-19-es
tantárgyfelosztás alapján)

TELJES MUNKAIDŐBEN DOLGOZÓK:
1.

Herczku Tünde

2.
Dávid Zoltán Péter

3.

Némethné
Keresztesy Magdolna

4.

Gerliczki Józsefné

5.

Hámori Zsuzsanna

6.

Czinger Zoltánné

7.

Dókáné Inántsy-Pap
Anita

8.

Virág Krisztina
(gyakornok)

Főiskola:
Tanító- angol nyelv és ének műveltségi
terület
Waldorf osztálytanító képesítés
folyamatban

Osztálytanító
Angol nyelv 1.-2. osztály

Főiskola:
Földrajz-testnevelés szakos ált. isk. tanár
Egyetem:
Okleveles testnevelő tanár
Mesterfokozat okleveles földrajztanár
Waldorf osztálytanító képesítés

Osztálytanító
Testnevelés
Kertművelés

Főiskola:
Biológia-technika szakos ált. isk. tanár
Waldorf osztálytanító képesítés
Főiskola:
Tanító-orosz nyelv műveltségi terület
Népi Fazekas képesítés
Waldorf osztálytanító képesítés

Osztálytanító
Jelmeztáros
Kézimunka
Osztálytanító
kézműves óra -fazekasság
Jelmeztáros
Konferenciavezető

Főiskola:
Tanító-magyar nyelv és irodalom műveltségi
terület
Magyar nyelv és irodalom szakos tanár
Egyetem:
Okleveles magyartanár
Waldorf osztálytanító képesítés
Főiskola:
Magyar nyelv és irodalom - ének szakos ált.
isk. tanár
Waldorf osztálytanító képesítés
Főiskola:
Biológia-technika szakos ált. isk. tanár
Waldorf osztálytanító képesítés

Osztálytanító,
Jelmeztáros

Egyetem:
Magyar nyelv és irodalom - történelem
szakos középiskolai tanár
Nincs Waldorf képesítése

Magyar nyelv és irodalom
Dráma
Történelem

Osztálytanító
Ének-zene
Intézményvezető-helyettes
Osztálytanító
Jelmeztáros
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9.

Dr. Vassné Tarsovics
Ágnes

10.

Károly Mónika

11.

Pintér András

12.

Homonyik Katalin Éva

13.

Kiss Sándor

14.

Nagy Sándor

15.

Balogh Ágnes

Főiskola:
Oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógia
tanár
Tiflopedagógia szakos gyógypedagógiai
tanár
Fejlesztő pedagógus, Logopédus
Waldorf osztálytanító képesítés
Egyetem:
Matematika szakos középiskolai tanár
Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga
Waldorf osztálytanító képesítés
folyamatban
Főiskola:
Földrajz-testnevelés szakos ált. isk. tanár
Egyetem:
Okleveles testnevelő tanár
Aerobikoktató
Waldorf osztálytanító képesítés
folyamatban
Egyetem:
Művészettörténet, művészi rajz, ábrázoló
geometria szakos középiskolai tanár
Mesterfokozat okleveles földrajztanár
Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga
Waldorf képesítés
Egyetem:
Földrajz –angol nyelv és irodalom szakos
középiskolai tanár
Nincs Waldorf képesítése
Angol nyelv doktori iskola folyamatban
Egyetem:
Informatika szakos középiskolai tanár
Rendszergazda
Waldorf képesítés
Egyetem:
Magyar nyelv és irodalom - történelem
szakos középiskolai tanár
Nincs Waldorf képesítése

Fejlesztő pedagógus
Gyógypedagógus
Logopédus

Matematika
Osztálykísérő
DÖK segítő tanár

Testnevelés
Osztálykísérő

Művészettörténet
Művészi rajz
Intézményvezető

Angol nyelv
Földrajz
Osztálykísérő

Informatika
Informatikai rendszergazda

Szülési szabadság, GYES

RÉSZMUNKAIDŐBEN DOLGOZÓK:
16.

Bergyár Viktória

Egyetem:
Francia –Német szakos középiskolai tanár
Waldorf képesítés

Német nyelv
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17.

Szabóné Burczin Katalin

Főiskola:
Nevelőtanár
Waldorf osztálytanító képesítés
Waldorf óvónőképzés
Bothmer képzés
Óvónőképzés folyamatban

18.

Türk Ferenc
betöltés: 2018.10.01.

Egyetem: Biológus
Népi bőrműves
Biológia szakos középiskolai tanár
folyamatban

Bothmer gimnaztika

Napközi

ÓRAADÓK:
Egyetem:
Angol mesterképzés
Waldorf képesítés
Egyetem:
Német nyelvtanár
Nincs Waldorf képesítése

19.

Hegedüs Gabriella

20.

Gribovszky Timku Rita Ildikó

21.

Dr. Vattamány Szabolcs

Egyetem:
Fizikus
Matematika –fizika szakos középiskolai
tanár
Matematika és számítástudományok
doktora
Waldorf osztálytanító képesítés

Fizika

22.

Dr. Szőke Lajosné

Kémia

23.

Bakó András

Egyetem:
Kémia- Fizika szakos középiskolai tanár
Nincs Waldorf képesítése
Egyetem:
Környezetvédelem szakos tanár
Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga
Szaktanácsadó
Nincs Waldorf képesítése
Főiskola:
magyar nyelv és irodalom – történelemművelődésszervező szakos ált. isk. tanár
Egyetem:
Okleveles magyartanár
Nincs Waldorf képesítése
Egyetem:
Történelem szakos középiskolai tanár
Waldorf képesítés

24.

Dienes Róbert

25.

Károly László

Angol nyelv
Német nyelv

Biológia

Magyar
Dráma

Történelem
Osztálykísérő
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26.

Éles Viktória

Főiskola:
Matematika-ének zene szakos ált. isk. tanár
Számítástechnika szakos ált. isk. tanár
Egyetem:
Okleveles informatika szakos tanár
Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga
Nincs Waldorf képesítése

Ének-zene

27.

Csabai László

Német nyelv

28.

Adorján Béla

Főiskola:
Német nyelv és irodalom szakos ált.
isk.tanár
Nincs Waldorf képesítése
Népi fafaragóművész

Óvónő

Fafaragás

ÓVODA:

29.

Keczkó Mihályné

30.

Kriston Gabriella

31.

Szőkéné Kádár Aletta

32.

Tvercsákné Szukács
Szilvia

Főiskola:
Óvodapedagógus
Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga
Nincs Waldorf képesítése
Főiskola:
Óvodapedagógus
Gyógypedagógus képzés folyamatban
Waldorf óvónőképzés folyamatban
Dajka
Waldorf óvónőképzés
Óvónőképzés folyamatban
Dajka
Pedagógiai asszisztens

33.

Benedikty Ricz Réka

Dajka

Óvónő

Szülési szabadság, GYES

EGYÉB:
34.

Fekete Zsuzsanna

35.

Gyarmatiné
Tugya Tímea

Főiskola:
Szociálpedagógus
Nemezelés szakkollégium
Tanítóképzés folyamatban
Nincs Waldorf képesítése
Érettségi
Pedagógiai asszisztens képesítés

Könyvtáros
Kézimunka

Iskolatitkár
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A Pedagógus Konferencia a következő döntést hozta a 2018/2019-es tanévre vonatkozólag,
figyelembe véve az alábbiakat:
Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, a 2018/2019. tanévben a tanítási év első tanítási napja
2018. szeptember 3. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2019. június 14. (péntek). A tanítási napok
száma – ha e rendelet másképp nem rendelkezik – száznyolcvanegy nap. A nappali oktatás
munkarendje szerint működő szakgimnáziumban százhetvennyolc, gimnáziumban,
szakközépiskolában és szakiskolában a tanítási napok száma száznyolcvan nap.
Középfokú iskolák utolsó évfolyamán az utolsó tanítási nap 2019. május 2.
„ 4. § A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében
meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában hat, a nappali oktatás munkarendje
szerint működő gimnáziumban, szakközépiskolában és szakiskolában hét, a szakgimnáziumban
nyolc munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli
munkanap programjáról – a nevelőtestület véleményének kikérésével – az iskolai
diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs
célra használható fel.
A tanítás nélküli munkanapok a következőképpen alakulnak a tanévben:


2 napot használunk fel hagyományos sí szünetként



1 napot a gimnázium DÖK nap



1 nap érettségi szünet mindenkinek általános iskola, gimnázium



1 nap pályaorientációs és dráma nap



1 nap iskola és óvoda kirándulás



1 nap nevelési és osztályozó értekezlet

A tanítás nélküli munkanapok időpontjai:







Sí szünet: 2019. február 28. március 1.
Gimnázium DÖK program megvalósítása: 2019. június 7.
Érettségi szünet mindenkinek 2019. május 6.
Tanulmányi kirándulás gimnázium, az általános iskola és óvoda saját tervezése szerint
oldja meg. 2019. június 12.
Pályaorientációs és dráma nap 2019. június 11.
Nevelési és osztályozó értekezlet: 2019. június 14. (péntek)

Munkanap áthelyezés:


2018. október 27-én a 2019. június 13. csütörtöki tanítási napot dolgozzuk le.
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6. § (7) A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést - az Nkt. 30.
§ (1) bekezdése értelmében - a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell.
Szünetek időpontjai:
6.§ alapján: Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. (péntek), a szünet utáni
első tanítási nap 2018. november 5. (hétfő).
(2) A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. (péntek), a szünet utáni első
tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök).
(3) A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 17. (szerda), a szünet utáni első tanítási
nap 2019. április 24. (szerda).
(4) Az iskola az (1)–(3) bekezdésben meghatározott szünetek mellett – a tanítási év kezdő és
befejező napjának változatlanul hagyásával – más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet,
valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha – az Nkt. 30. § (2) és (3)
bekezdésében meghatározottak megtartásával – heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez
a szükséges feltételeket megteremti.
A tanítási év első féléve 2019. január 25-ig tart. Az iskolák 2019. február 1-ig értesítik a tanulókat,
kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. A 3. §-ban
meghatározott esetekben az első félév utolsó napját az igazgató állapítja meg. Az értesítést ettől
a naptól számított öt munkanapon belül kell megküldeni.

A tanulói létszám alakulása a 2018/19-es tanévben:
osztály
1.
2.
3.
4.
5.

létszám
12
13
10
17
11

fiú
10
8
4
9
6

lány
2
5
6
8
5

6.

20

14

6

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Óvoda

osztályfok kimaradás
13
2
8
5
12
4
7
3
10
4
7
25
11

11
3
8
4
6
7
14

összes létszám: 165 fő
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Tanítási órán kívül:






Napközi az 1-4. osztályoknak 12.30-tól-16.30-ig
Felzárkóztatás általános iskolai tagozaton szükség szerint
Informatikai felzárkóztatás 8. osztály és gimnáziumi tagozat
Kézműves foglalkozások heti rendszerességgel fafaragás más tevékenység
alkalomszerűen
Meghirdetett szabadidős tevékenységek

Érettségi tárgyak a gimnáziumi tagozaton a 2019.júniusi vizsgaidőszakban:

TANTÁRGY

KÖZÉP

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

K

MATEMATIKA

K

ANGOL NYELV

K

TÖRTÉNELEM

K

VIZUÁLIS KULTÚRA

K

FÖLDRAJZ

K

BIOLÓGIA

K

INFORMATIKA

K

Az előző 2018 - os tanév érettségi átlaga:

4,46
lásd. Munkaterv 2018/19-es tanévre

Jelentős események a tanévben:
 Szeptember
Tanévnyitó
Mihály nap (bátorság próba)
 Október
Aradi Vértanúk napja
Pályaválasztási kiállítás
Okt.23.
 November
Márton nap
Szalagavató
 December
Szent Miklós napja
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Bazár
Adventi Spirál


Január
Háromkirályok ünnepe



Február
Farsang



Március
Márc. 15.
Húsvéti ünnep



Április
12. évfolyam művészeti mestermunka és előadás
Költészet napja
8. o. művészeti munka és előadás



Május
Ballagás
Érettségik
Waldorf Olimpia



Június
Drámaelőadások
Dráma és Waldorf Ballagás 12. évfolyamnak
Tanévzárás és János nap

Óvodánk

Jelentős eseményei kapcsolódnak az iskolai programjainkhoz, az eltéréseket
(lásd óvodai munkaterv 2018-19 )!

MÉRÉS:
Megnevezés

Időpont

Felelős

Kompetenciamérés

2019. május 29. szerda
6.-8.-10.)
2019.május 22. szerda

Czinger Zoltánné

Idegen nyelvi
kompetenciamérés
Fizikai fittségi mérés

2019. január 9. –
2019. április 26. között

Hegedüs Gabriella
Kiss Sándor
Pintér András
Dávid Zoltán

Osztályozó és javítóvizsga az alapdokumentumok alapján
Az osztályozó vizsga rendje
A félévi és év végi tanulmányi osztályzatok megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell
tennie a jogszabályban megjelölt esetekben.
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Az a tanuló, aki előrehozott érettségi vizsgára jelentkezik, előzetes írásbeli kérelmére két nap
igazolt távollétet kaphat az előrehozott érettségi vizsgára való felkészülés érdekében. A kérelem
benyújtását követő távolléte igazolt hiányzásnak minősül. Az engedély nélküli vagy utólag igazolt
távollét igazolatlan hiányzásnak számít. Előrehozott érettségi vizsga a 12. évfolyamon javasolt a
Waldorf Kerettanterv sajátossága alapján, ettől csak a nyelvvizsga miatt lehet eltérés.
A tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie
a) az igazgató (intézményképviselő) felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,
b) az igazgató (intézményképviselő) engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi
követelményének egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,
c) ha a tanuló előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni az adott tantárgyból,
d) egy tanévben 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület nem tagadta meg az
osztályozó vizsga letételének lehetőségét,
e) ha a tanuló hiányzása egy adott tantárgyból az évi tanítási órák 30%-át meghaladta és a
nevelőtestület nem tagadta meg az osztályozó vizsga letételének lehetőségét,
f) átvételnél az iskola igazgatója (intézményképviselője) előírja,
g) a tanuló független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.
A vizsgák időpontja
december

1-20

osztályozó vizsgák (különbözeti vizsgák)

január

15-

I.PRÓBAÉRETTSÉGI

30

március

25-

javítóvizsgák
betegség, hiányzás miatt
osztályozó
vizsgák
előrehozott érettségizők osztályozó vizsgája I.

31
osztályozó vizsgák (különbözeti vizsgák)
április

15-

előrehozott érettségizők osztályozó vizsgája

30

II.
II.PRÓBAÉRETTSÉGI

május

30-

június

7

augusztus

25-

javítóvizsgák
osztályozó
betegség, hiányzás miatt
vizsgák
javítóvizsgák és osztályozó vizsgák

30

12

A vizsgákra jelentkezés legalább egy hónappal a vizsga megkezdése előtt lehetséges. A vizsgára jelentkezés
módjai:
Kérelem benyújtása az intézményvezetőnek, tanuló által szülői aláírással
Szaktanár jelzése alapján, hiányzás (30%-ot meghaladja adott tárgyból) miatt
Amennyiben a tanuló nem ad számot tudásáról a megadott vizsgaidőpontokban, vagy a vizsga
eredménytelen, tanulmányait iskolánkban nem folytathatja.
A tanulókra vonatkozó értékelés részletes leírását a Pedagógiai Programunk tartalmazza (lásd ott)!

NYÍLT TANÍTÁSI NAPJAINK A HONLAPUNKON MEGTEKINTHETŐK!
2018.NOVEMBER 28. SZERDA - ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM
2019.JANUÁR 16. SZERDA - GIMNÁZIUM
2019. JANUÁR 23. SZERDA - ÁLTALÁNOS ISKOLA
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