Az iskola fenntartását a Rubicon Waldorfpedagógiai Alapítvány végzi.
Az alapítványt a Kuratórium vezeti, melynek tagjai jellemzően az iskolába járó gyerekek szülei.
Az iskola bevételei az állami támogatásból, valamint a szülői hozzájárulásból állnak össze,
nagyjából fele-fele arányban.
Azért fontos erről tudni minden leendő szülőnek, mert a szülői befizetések nélkül az iskola nem képes
működni. Sőt még hiányosan teljesített vállalások nélkül sem. Ez azért van így, mert az alapítványi
hozzájárulás viszonylag alacsonyan tartása mellett nincs lehetőség komolyabb tartalékok képzésére.
Ugyanakkor bizonyos indokolt esetekben az iskola fenntartója dönthet úgy, hogy elfogad
alacsonyabb összegű vállalásokat is. Akár csak időszakosan is.
Itt szeretném megemlíteni a közös felelősségvállalást, közös teherviselést. Azt szeretnénk, hogy aki
úgy dönt, hogy ebbe az iskolába hozza a gyermekeit, az tisztában legyen azzal, hogy mekkora
felelősséget vállal a többiekért, a közösségért, egymás gyerekeiért.
Az iskola stabil működése a ti kezetekben is lesz.
Szerencsére az ide járó gyerekek szülei szívügyüknek tekintik ezt a kérdést.
És akik megtehetik, nagyobb összeggel járulnak hozzá az iskola működtetéséhez.
A fizetendőkről néhány sorban.
A havi szülői hozzájárulás összege 57.000 Ft és az év minden hónapjában be kell fizetni (12 hónap).
Ebből az összegből tudjuk az iskola működőképességét biztosítani (épület bérleti díja, fűtés, részben
bérek, taneszközök stb.) és nagyon kis mértékben ebből tudunk felújítani, tartalékot képezni.
Minden új beiratkozó gyermek után egyszeri belépési díjat kell fizetni, amit csak a legelső
beiratkozáskor kell befizetni, ez 55.000 Ft.
Minden tanév elején egyszeri díjként két költséggel lehet számolni.
Az eszközpénz az osztály oktatási-nevelési céljaira fordítódik. Értéke évfolyamonként változó, kb.
20.000 Ft nagyságrendű.
A művészeti térítési díj kötelező elem az állami támogatások miatt, de azt is megkapja az osztály, és
kb. 30.000 Ft-os tétel (ha a gyermek más művészeti iskolának, pl. zeneiskolának nem növendéke)..
Tehát a kettő együtt kb. 50.000 Ft évente egy alkalommal.
A pontos összeg beiratkozásig véglegesedik.
Minden leendő szülő figyelmét felhívjuk, hogy a három intézmény (Csillagösvény Waldorf Iskola,
Szabad Waldorf Gimnázium, illetve Katica Óvoda) közösen szeretne új épületbe költözni. Ennek
jelentős pénzügyi, kapcsolati, engedélyezési terheiben örömmel várjuk az új szülőket is.

