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I. ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK AZ ISKOLÁRÓL 

 

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?  Vannak délutáni műhelyeink, 

melyek blokkonként választhatóak, illetve több spotkörünk is van. Ezenkívül az Összhang 

zeneműhely zeneiskolával együttműködve délután több hangszer közül is választhatnak a diákok. Az 

első évfolyamon általában nem javasoljuk a délutáni foglalkozásokat, de minden további 

információ megtalálható az AKG honlapján, a diáknaptárban.    

 

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. Iskolánk nem integráló iskola, ezért 

a speciális fejlesztések minden esetben külön megbeszélés tárgyát illetik, mind az eszközöket, mind 

az esetlegesen felmerülő szülőket terhelő költségeket tekintve.  

 

Milyen nyelvet tanulnak a gyerekek az iskolában, milyen rendszer szerint? Angol nyelvet 

oktatunk az iskolában. Tanórai formában a 3. évfolyamtól, de az első két évfolyamon is van angol, 

játékos foglalkozás keretében. Nem lesz kéttannyelvű az oktatás. További nyelvek a gimnáziumi 

képzés alatt lehetségesek.  

 

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. Projektszerűen a délutáni sávban, vagy délelőtt az alapozó sávban 

integráltan jelennek ezek meg. 

 

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. 

 

A Kísérő választás hogyan zajlik? A tanítók osztják be, melyik Kísérőhöz melyik gyerek fog 

tartozni, de ezt a választást nagyban meghatározza a kölcsönös szimpátia.  

 

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. 

 



Meg lehet-e ismerni a tanítókat a felvételi előtt? Igen, ezt szolgálják a közös családi 

beszélgetések. Tanítót választani nem tudnak, ahogy a klasszikus iskolákban, azonban a személyes 

beszélgetések azokkal a tanítókkal fognak zajlani, akik az évfolyamokon a kísérők lesznek. 

 

II. FELVÉTELI FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ KÉRDÉSEK 

 

Hol lehet elérni a polgárjogi szerződést? Az AKG honlapján. 

 

A szerződés hány évre szól? 13 évre. 

 

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. 

 

Az iskola hatodik éve után van-e felvételi a gimnáziumba való továbblépéshez? Nincs, az 

átmenet automatikus. Aki itt elkezdi el az iskolát, az 13 évig járhat ide úgy, hogy közben nincs 

felvételi egyik ponton sem. Azonban a Kísérők menet közben jelzik, ha olyan nehézséget 

tapasztalnak, ami megnehezíti vagy ellehetetleníti a gimnáziumban való továbbtanulását.  

 

A motivációs levélnek van-e szükséges formai / tartalmi része? Nincs, mindenkire rá van bízva 

mit küld be.  

  

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?  

 

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.  

 

Ki dönti el, hogy a gyerek maradhat-e még egy évet az óvodában?  

Ez nem az iskola kompetenciája. Ezt a szülőknek kell az Oktatási Hivatalnál kérvényezni, és az erre 

vonatkozó Kormányrendelet szerint eljárni.  

 

A családi beszélgetés egy szűrő, vagy mindenki megy tovább a csoportos játékos 

ismerkedésre? Aki a beszélgetésen részt vesz, azon gyerekek mind mennek a csoportos 

ismerkedésre. Az lehet, hogy nem mindenkit hívunk be a családi beszélgetésre (ha a jelentkező 

családok száma meghaladja a 180 családot). Akkor a beküldött anyagok alapján szűkítenek a 

tanítók 18 főre. 

 

 

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.  

 

Az ajánlatot hány évre kell tenni? A gyermek belépésétől számítva a 13. évig javasolt. 

 

Mennyit kell az alapítványi helyekre pályázónak ajánlani, mennyi volt tavaly az átlag? 

Alapítványi helyre ajánlatot tenni NEM KELL. Ez az ajánlattétel nem kötelező.  Az elmúlt két év 



tapasztalata alapján, az volt a jellemző, hogy a normál havi költségtérítéses díjon felül legalább 

még egyszer a havi díj összege egyben megfizetve voltak a legjobb ajánlatok. Ezt vagy egy 

összegben, vagy részletben lehet megtenni.  

 

Hogyan történik az ajánlattétel? Jelen járványügyi helyzetet tekintve online fog történni.  

 

Mikor lehet a költségtérítési díj csökkentését kérni? A felvételit követően, miután az alaphelyre 

bekerült gyermek felvételt nyert, a szerződéskötéssel egyidőben lehet kérvényezni az ösztöndíjat, 

melyet indokolt esetben az Ösztöndíj Bizottság hagy jóvá.  

 

Mi van akkor, ha kifizeti a szülő az egyösszegű felajánlást, majd a gyerek később elmegy az 

iskolából? A pénz sajnos nem jár vissza. Ezzel a felajánlással a helyet biztosítja gyermekének. Azon 

lehet bejönni. Ha így nyílt meg a lehetőség a gyermek számára a belépésre, de utána mégis elmegy, 

a befizetett összeg nem jár vissza.   

 

A 16 alapítványi hely esetén csak a pénz fog dönteni? Nem, fontos az is, hogy a szóbeli családi  

beszélgetésen mi volt a Kísérők véleménye a családdal történő együttműködésről. 

 

Mi van benne az éves költéstérítésben? Minden, amit a programunk tartalmaz, az a 

költségtérítésben benne van. Az étkezés viszont külön fizetendő.    

 

 

További információkat megtalálnak az AKG diáknaptárában, ezen a linken: https://www.akg.hu/wp-

content/uploads/2020/09/diaknaptar2020.pdf 

 

Illetve minden további kérdésben szívesen állunk rendelkezésre az ismert elérhetőségeken.  

https://www.akg.hu/wp-content/uploads/2020/09/diaknaptar2020.pdf
https://www.akg.hu/wp-content/uploads/2020/09/diaknaptar2020.pdf

