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GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

I. ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK AZ ISKOLÁRÓL

Indul-e 6. osztály 2018-ban? Nem. 2018 szeptemberében csak 1-5. évfolyamokat indítunk. Az 
iskola további évfolyamait felmenő rendszerben töltjük fel.

Aki jelenleg 5.-es, lehet újra 5. osztályos? Hivatalosan az a gyermek járhatja újra az adott  
tanévet, akinek a bizonyítványa tartalmazza, hogy osztályismétlésre van szükség. Ezekben az 
esetekben, igen, lehet hozzánk  jelentkezni. 

Mikor kezdődik a tanítás reggel? És meddig tart? Minden hétköznap, 8:30-kor közös 
ráhangolódással indul az iskola, de 7:30-tól tudjátok a gyerekeket hozni. 9 órától kezdődnek a 
délelőtti foglalkozások. 11:30-tól szabadabb foglalkozások vannak, játék, levegőzés, ebéd. Egész  
napos iskola lesz, tehát délután 4-ig lesznek majd a különböző kezdeményezések, de rugalmasan 
kezeljük, ha bárki korábban szeretné elvinni a gyereket, főleg az 1-2 évfolyamon. 

Milyen délutáni foglalkozások vannak? Zene, sportkör, szakkör?  Ezeket a foglalkozásokat 
mind tervezzük, de egyelőre még nem tudjuk pontosan hogyan, mikor fognak zajlani. 

SNI-s gyerekeket fogad-e az iskola? Igen, évfolyamonként korlátozott számban (2-3 fő), de ez 
függ a gyermektől és az adott problémától is. Illetve attól is, hogy azon a területen van-e erre 
specializálódott fejlesztő pedagógus a csapatban. Az adott évfolyam Kísérői fogják együtt 
eldönteni, hogy milyen speciális adottságokat tudnak kezelni, felvállalni.

Milyen csoportokban tanulnak a gyerekek? Lesznek osztályok? Korcsoportos bontásban, a 
hagyományoshoz hasonló osztályokat alakítunk ki. Azonban sokszor szervezünk vertikális 
csoportokat, azaz eltérő korosztályú gyerekek is fognak együtt tanulni. Ehhez osztálypárokat hozunk 
létre. 1-3; 2-4 évfolyamok vannak párban, az 5. évfolyamon pedig a két 5. osztály van egymással 
párban. Egy osztályon belül kevésbé frontális, inkább kiscsoportos együttműködések zajlanak majd.  
Az osztálylétszám azért 24 fő, mert ez sokféle csoportbontásra ad lehetőséget (2-3-4-6-8-12), és jól  
működik.

Milyen nyelvet tanulnak a gyerekek az iskolában, milyen rendszer szerint? Angol nyelvet 
fogunk oktatni az iskolában. Tanórai formában a 3. évfolyamtól, de az első két évfolyamon is van 
angol, játékos foglalkozás keretében. Nem lesz kéttannyelvű az oktatás. 

Tud-e olyan gyermek csatlakozni a felsőbb évfolyamokra ki eddig németet tanult?  Igen,  
mindenképpen, nem feltétel az angol nyelvtudás. 

Nyáron lesznek foglalkozások?  Nem, nyáron a családdal vannak a gyermekek. 

Van arra lehetőség, hogy egy gyerek a 7. osztályban egy másik gimnáziumból átjelentkezzen 
év közben az AKG gimnáziumába? Elvileg van, de a gyakorlat úgy néz ki, hogy erre csak akkor 
van lehetőség, ha van szabad hely. Ekkor a kisiskola tanáraival kell egyeztetni, és ők döntik el, hogy 
melyik gyereket tudják átvenni. Van rá példa hogy egy diák később lép be a gimnáziumba, (akár 10.  
osztályban), de csak ha van üresedés. Ezt minden esetben az adott évfolyam/kisiskola vezetőjével 
kell egyeztetni. 



Mik a tapasztalatok az alternatív iskolában tanuló diákok integrálódására, beilleszkedésére 
más oktatási intézménybe? Pl. egy állami egyetemre? Az adatok alapján: 80% fölött volt az 
érettségi átlag teljesítmény, ami magasabb, mint a fővárosi elit gimnáziumok átlaga. Eddig 2000-en 
érettségiztek az AKG-ban, ebből 5 gyerek nem tanult tovább. A gyerekek ⅓-a külföldön tanul 
tovább. Az iskolán belüli évfolyam átlagok 4,6-4,8 között vannak. A 10. évfolyamon mindenki 
legalább középfokú nyelvvizsgát szerez. Az integrációval eddig nem volt probléma. 

Hány gyereket vesznek fel elsőbe? 48-at, ebből 32-t saját jogon, 16-ot alapítványi helyen.

Lesz-e hit és erkölcstan oktatás az iskolában? Társadalomismeret kereteiben foglalkozunk 
azokkal a legfontosabb kérdésekkel, amelyek az együttélésről, a vallási szokásokról, kulturális 
sokszínűségről szólnak. Projekt szerűen a délutáni sávban, vagy délelőtt az alapozó sávban 
integráltan jelennek ezek meg.

Tudja-e az iskola kezelni, ha a szülők időközben külföldre mennek dolgozni, majd 
visszajönnek? Az általános iskolában erre még nincs tapasztalat, de a gimnáziumban van olyan, 
hogy ebből adódóan a tanulói jogviszony szüneteltetés alatt van, és akkor csak havi 15 ezer ft-ot 
kell fizetni, mint konzultációs díj. Közben lehet segíteni a diákot, skype-on, emailen, stb, a 
visszailleszkedésre ka időt, amikor hazatértek.
 
A digitális eszközök mennyire lesznek hangsúlyosak elsőtől-hatodikig? Mennyire fog erre 
támaszkodni a tananyag? Mindig a korosztálynak megfelelő szinten készítjük fel a gyerekeket a 
digitális kompetenciákra. A 21. században fontos készség a digitális eszközös és tartalmak 
használata, értelmezése. Ezekre fokozatosan felkészítjük a gyerekeket. Lesznek már az első  
osztályban is olyan foglalkozások, ahol használnak technikai eszközöket, de ez az első években 
kevésbé lesz hangsúlyos.

Lesznek sportolási lehetőségek az iskolában? Lesznek, de a kínálat még nem végleges. A mozgás 
napi szinten jelen lesz a gyermekek napirendjében, az első években külön figyelmet kap a fejlesztő  
jellegű mozgás. Tervezünk szakosztályokat is, és terveink szerint 2021-re egy kibővített  
tornacsarnok is elkészül. Külső sportot is elfogad az iskola, ha a gyerek valahová jár, pl 
egyesületbe és ehhez az időbeosztásban alkalmazkodik az iskola. 

Tudja-e kezelni az iskola az élsportolókat? Igen, van rá példa a gimnáziumban is. A hiányzásokat 
a Kísérővel kell majd egyeztetni minden alkalommal. 

A Kísérő választás hogyan zajlik? Az AKG-ban az a szabály, hogy a gyerek a szüleit nem 
választja, de a patrónust is csak egyszer választhatja. Az alapiskolában az első 6-8 hét az  
ismerkedésről szól. A tanítók osztják be, melyik kísérőhöz melyik gyerek fog tartozni, de ezt a 
választást nagyban meghatározza a kölcsönös szimpátia. 

Választhat-e a szülő tanítónénit? Nem, a gyerek választja a kísérőjét, és a kísérő választja a 
gyereket. Ez a dolog az együttműködésen alapul. 

Ha az egyik gyerek az általános iskolába jár, és a gimnáziumot a Kiscelliben kezdi, a testvér 
pedig akkor már 11.-es a Raktár utcában, akkor két külön épületbe fognak járni? Igen.

Meddig viszi a kísérő a gyereket? 6 évig, utána másik patrónusa lesz, mert 6 évig osztálytanítós 
rendszerben tanul, utána a gimnáziumi rendszerben folytatja a tanulmányait.



Aki a Kiscelliben kezdi az alapiskolát, járhat-e gimnáziumba a Raktár utcába? Abban az 
esetben igen, ha hatodikos korában felvételizik a Raktár utcába, és felveszik. A két épület között 
nincs automatikus és szabad átjárás egyébként.   

Meg lehet-e ismerni a tanítókat a felvételi előtt? Tanítót választani nem tudnak, ahogy a 
kalsszikus iskolákban, azonban a személyes beszélgetések azokkal a tanítókkal fognak zajlani, akik 
az évfolyamokon a kísérők lesznek. 

Most 3.-os Waldorfos gyerek jól át tud simulni? Nem tudjuk, mert nem ismerjük a gyereket, de 
azon vagyunk, hogy ez jól menjen.

Lesz-e nyitótábor 7. osztályban, mint a Raktár utcában is a gimnáziumban? Nem tudjuk még, 
de a Kiscelliben az automatikus átmenet miatt nem kell a gyerekeknek összeszokni 6. után, de 
osztálykirándulások lesznek, igen. 

Lesz-e tankönyv elsőben? Nincs még döntés. Valószínű lesznek valamilyen könyvek, amikből  
tanulnak majd a gyerekek, vagy a tanuláshoz felhasználnak szövegeket, de hogy ezek melyek 
lesznek, egyelőre kidolgozás alatt van. Házifeladat nem lesz. 

Nem lesz-e feszültség a gyerekek között, hogy néhányuk magasabb díjfizetés mellett kerülnek 
be az iskolába? Vélhetően nem, eddig a gimnáziumban talán az év elején volt téma a gyerekek 
között, hogy ki hogyan került be az iskolába, de ezen hamar túlteszik magukat, nem okoz problémát. 
A kicsiknél pedig ez nem hiszem, hogy téma lesz. 

II. FELVÉTELI FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ KÉRDÉSEK

Hol lehet elérni a polgárjogi szerződést? Az AKG honlapján.

A szerződés hány évre szól? 13 évre, de megbontva lesz az általános iskolai 6 év, és a gimnáziumi 
7 év.

Honnan tudjuk hogy hány AKG-s kötődéssel rendelkező gyerek jelentkezett, és mennyi esélye 
van a többieknek? Fogjátok tudni, mert meg fogjuk hirdetni, ha a jelentkezést lezártuk.

Lesz-e központi írásbeli felvételi? Nem lesz, de az 5. évfolyamnál most elképzelhető, hogy lesz 
valamilyen “felvételi szerű” dolog a szóbeli beszélgetés alatt, de ennek a pontos menete még nem 
eldöntött. Készülni a hagyományos értelemen nem kell a felvételire.

Az alapiskola hatodik éve után van-e felvételi a gimnáziumba való továbblépéshez? Nincs, az 
átmenet automatikus. Aki elkezdi az iskolát, az 13 évig járhat ide úgy, hogy közben nincs felvételi 
egyik ponton sem. 

Előnyben van-e az a gyermek mondjuk 2 év múlva, aki a gimnáziumba felvételizik a Raktár 
utcába, ha a kisebb testvér akkor már az általános iskolába jár? Igen, hiszen a testvér is AKG-s 
tanuló. 

Az iskolából milyen jellemzésre van szükség? Nem jellemzés kell, hanem ha van  korábbi 
bizonyítvány, vagy szöveges értékelés (iskolától függ hogyan értékeli a gyerekeket félévkor, 
évvégén) akkor azt kérjük. A tanítónak vagy osztályfőnöknek nem kell ezért külön jellemzést írnia.



Testvérek hogyan kerülnek elbírálásra? Családokat vesz fel az iskola, tehát a kiválasztás  során 
vagy mindkét gyermek bekerül, vagy egyik sem. 

A motivációs levélnek van-e szükséges formai / tartalmi része? Nincs, mindenkire rá van bízva 
mit küld be. Csak a szóbeli beszélgetésre kell majd esetleg fényképet hozni.
 
Lesz-e olyan, hogy a  gimnáziumi részt csak az általános iskolások töltik fel? Nem, a Raktár 
utcában megmarad a korábbi rendszer, a központi felvételi alapján lehet bekerülni. Mindenki 
jelentkezhet. 

Használati utasítás miről szóljon? Pl hogy mire van szüksége a gyermeknek, mit kell nekünk róla 
tudni? Mit kell a gyermekkel kezdenie az iskolának, miben jó, miben gyenge? Mit várnak el tőlünk a 
szülők, hogyan bánjunk a gyerekkel? 

Hozhat-e a gyerek jellemzést a szakkörről ahová jár? Igen, mindent szívesen fogadunk. 

Ha egyik gyerek már az általános iskolába jár, és a testvér később felvételizik 7. vagy 9. 
gimnáziumi évfolyamra, automatikus-e a felvétele? Nem, ebben az esetben is  felvételizni kell, de 
előnyt jelent a szóbelin az AKG-s kötődés.  Fordítva viszont működik a dolog. Vagyis, egy már 
AKG-s gimnazista testvére ha jelentkezik az általános iskolába, ő automatikusan be tud kerülni. 

Aki most középsős óvodás jelentkezhet már most? Nem, csak aki jövőre kezdi az iskolát. 

Van-e különbség az AKG-s kötődés esetében, hogy a testvér anno saját jogon, vagy alapítványi 
jutott-e be? Nincs.

Szükséges-e felvételi  jelentkezési lapot kitölteni azoknak is, akiknek van AKG-s kötődése? 
Igen, mindenképpen. Ugyanúgy jelentkezni kell, ugyanazzal a felvételi jelentkezési lappal, és 
ugyanaz a felvételi eljárás vonatkozik rájuk is. 

Szükséges-e felvételi  jelentkezési lapot kitölteni azoknak is, akik korábban már 
előregisztráltak a kérdőívben? Igen, mindenképpen. Az előzetes regisztráció - ahogy azt jeleztük 
is mindenhol - nem a felvételi eljárás része, csak igény felmérésre szolgált, ami segítette az iskola 
megalakulását.   

Van-e mininális korhatár a felvételi jelentkezésnél az első évfolyamra? A tankötelezettség 
korhatára a jelentkezés feltétele, vagyis mindenki aki az adott évben augusztus 31-ig betölti a 6. 
évét. A szülő kérelmére azonban a gyermek megkezdheti az iskolát akkor is, ha a hatodik életévét 
december 31. napjáig tölti be, azonban mi ezt nem támogatjuk.

Ha nincs óvodai jellemzés, az baj? Vagy mindenképpen kell kérni?  Az óvodai jellemzés nem 
kötelező. Ha problémát jelent, vagy nem megoldható, nem szükséges feltölteni. A dokumentum nem 
feltétele a felvételi jelentkezésnek, de ha van, nekünk ez egy plusz információ lenne a gyerekekről.  
Egy személyesebb hangvételű, szakmai jellemzésre gondoltunk. Kíváncsiak vagyunk, hogy hogyan 
viselkedik a közösségben, hogyan illeszkedett be, milyennek látják őt, a személyiségét az 
óvopedagógusok. Egyszerű pár soros leírás, ami az óvonéni gondolatait, tapasztalatait fejezik ki a 
gyermekkel kapcsolatban, de hangsúlyozzuk, hogy nem kötelező, és ha több a kellemetlenség vele, 
nem feltétlen kérjük.



III. PÉNZÜGYI  KÉRDÉSEK 

Az 1 évre fizetendő tandíj 10 vagy 12 hónapra értendő? Egy egész évre, vagyis 12 hónapra kell 
fizetni a tandíjat. Az iskola költségei nyáron sem alacsonyabbak (pl munkabér). 

Az ajánlatot hány évre kell tenni? A gyermek belépésétől számítva a 13. évig javasolt,  vagyis 
amettől-ameddig az iskolát tervezi járni.

Mennyit kell az alapítványi helyekre pályázónak ajánlani, mennyi volt tavaly az átlag? 
Alapítványi helyre ajánlatot tenni NEM KELL. Ez az ajánlattétel nem kötelező.  A korábbi évek 
évek gimnáziumi tapasztalata alapján, az volt a jellemző, hogy a normál havi költségtérítéses díjon 
felül még egyszer a havi díj összege egyben megfizetve voltak a legjobb ajánlatok. Az általános 
iskolában ugyanezt az elvet lehet követni, vagyis a havi 100,000 ft-os havi díjat érdemes 
megduplázni. Ezt vagy egy összegben, vagy részletben lehet megtenni. 

Hogyan történik az ajánlattétel?  Az ajánlattétel anonim módon történik. A Raktár utcai 
titkárságra kell leadni egy lezárt borítékot, benne feltüntetve a diák/diákok nevét, és az ajánlat 
összegét, időtartamát. Ezt kell az AKG titkárságán leadni, annak akit a személyes beszélgetésre 
behívtunk, de nem került be a felvett 32 normál költségtérítéses helyre. Az ajánlatot bármikor le 
lehet adni, a felvételi folyamat során, de legkésőbb a személyes beszélgetéseket követően érdemes.

Mi az oka annak, hogy a Kiscelli utcai iskola költségtérítése magasabb, mint a Raktár utcai 
épületben lévő iskoláé? A Kiscelli utcai épületre felvett 800 millió Ft-os hitel miatt. Az épületet 
renoválni kell kívül-belül, sok új korszerű dolgot fogunk benne megvalósítani, ehhez sajnos 
magasabb havi költségtérítésre van szükség. 

Mikor lehet a költségtérítési díj csökkentését kérni? A felvételit követően, miután a gyermek 
felvételt nyert, még a szerződéskötés előtt lehet kérvényezni az ösztöndíjat, melyet a Ösztöndíj 
Bizottság hagy jóvá. 

A Kiscelli úti építkezés során építőipari/beruházási felajánlásokat lehet tenni? Lehet, de a 
kérdés az, hogy szükség van-e rá, és hogyan lehet azt az ajánlatot forintosítani. 

A plusz vállalás hány évre szól? 1 évre, vagy többre? Mindkettőre van példa. A havi díjon 
(100,000 Ft) felül a vállalást a szülők határozzák meg. Lehet egyszeri, egyösszegű befizetés a 
beiratkozáskor, majd utána havonta a rendes tandíj. De lehet a felajánlás az is, hogy minden 
hónapban dupla tandíjat fizet, és nincs egyösszegű befizetés mellette. Vagy lehet ennek a 
kombinációja is: minden hónapban a dupla tandíj (200,000 Ft), plusz induláskor egy egy összegű,  
tetszőleges felajánlás.  

Mi van akkor ha kifizeti a szülő az egyösszegű felajánlást, majd a gyerek később elmegy az 
iskolából? A pénz sajnos nem jár vissza. Ez a felajánlás a “kiskapu” ára. Azon lehet bejönni. Ha 
így nyílt meg a lehetőség a gyermek számára a belépésre, de utána mégis elmegy, a befizetett 
összeg nem jár vissza.  

Amikor a felajánlás megtörténik, lehet-e tudni hogy az adott évfolyamra hány jelentkező van? 
Igen, azt tudja, sőt azt is tudni fogja, hogy az Ön ajánlata közel van-e a többiekéhez, mert akkor az 
iskola menedzser fel fogja Önt hívni, hogy kíván-e újabb ajánlatot tenni. 

A 16 alapítványi hely esetén csak a pénz fog dönteni? Igen, azok között akik a szóbeli felvételi 
eljárásban részt vettek.  



A 100 ezer ft tartalmazza-e az étkezést? Nem.

Mi van benne a 100 ezer forintban? A havi tandíjat fedezi, és minden olyan eszközt, amit a 
gyerekek az iskolában közösen használnak. Az étkezést nem fedezi, de a közös kirándulásokat 
(kivéve a külföldi utakat) igen. A témahét költségei benne vannak az árban. Minden egyéni 
használatú tárgy családi költség, a közös használatú tárgyak iskolai költségek. pl : Síelés nincs 
benne, külföldi út nincs benne, de a közös belföldi kirándulás benne van. Azonban ha a gyerekeknek 
szükségük van egy közös laptopra az időnkénti projektekhez, az is iskolai költség. Ha napi szinten 
kell használni, minden gyereknek, az saját költség.  

Aki ötödik osztályban kezd, az hogyan tegyen ajánlatot? A 13 évig tartó szakaszra, vagyis  8  
évre. 

Az ajánlatot nem kell a jelentkezéskor feltölteni? Nem kell, majd a szóbeli után lehet megtenni, 
lezárt borítékban a titkárságon, ha szeretne. A személyes beszélgetéseken pénzről nem tárgyalnak a 
tanítók. 

Ha a gyermeket a felvételi beszélgetések során felveszik, de közben a szülők tettek ajánlatot, 
akkor a normál 100.000 forintos, vagy pedig az ajánlatának megfelelő magasabb összeget 
fizeti majd? Ha a gyermeket a szóbeli beszélgetés után a 32 normál költségtérítéses helyre 
felveszik, akkor az ajánlat érvényét veszíti, nem az alapján fizet. Az ajánlatokat a szóbeli után 
bontjuk ki, amikor a 32 hely betelt, így aki tett ajánlatot, de már bekerült a gyereke a 32-be, annak 
az ajánlatát megsemmisítjük.    


