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1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Az intézmény törvényes működését az alábbi – a hatályos jogszabályokkal összhangban álló
alapdokumentumok határozzák meg:
•
•
•
•
•

Az Intézmény Alapító Okirata
A Szervezeti és Működési Szabályzat
Az óvodai és iskolai Pedagógiai Program
Az óvodai és iskolai Házirend
Az óvodai és iskolai tanév munkaterve

A dokumentumok elérhetőek az Intézmény honlapján, az Intézményben az Intézményképviselőnél és
az Iskolatitkárnál.
A továbbiakban –„Intézmény” megnevezés alatt az Óvoda és az Iskola együttesen értendő.
A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és feladata

A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) határozza meg az intézmény szervezeti
felépítését, működésének belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat
és mindazon rendelkezéseket, amelyeket a jogszabályok nem utalnak más hatáskörbe, annak
érdekében, hogy a jogszabályban, valamint az intézmény Pedagógiai Programjában rögzített cél- és
feladatrendszer megvalósítható legyen. Az Intézmény Pedagógia Programja az óvodai pedagógiai
program és az iskola pedagógia program együttese.
Az SZMSZ a kialakított és működtetett tevékenységcsoportok és folyamatok összehangolt kapcsolati
és működési rendszerét tartalmazza.
Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok
Az SZMSZ a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek és a hatályos miniszteri
rendeletnek (20/2012.) megfelelően meghatározza és szabályozza az intézmény tevékenységét, az
iskola szervezeti felépítését, működésének belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó
megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket a jogszabályok nem utalnak más
hatáskörbe.
AzSZMSZ jogszabályi alapjai:
● 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről
● 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
● 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről
● 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről
● 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről
● 23/2004. (VIII.27.) OM-rendelet a tanulói tankönyvtámogatás és az iskola tankönyvellátás
rendjéről
● 26/1997. (IX.3.) NM-rendelet iskola-egészségügyi ellátásról
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Az SZMSZ elfogadása és jóváhagyása

Jelen SZMSZ módosítása az Intézményi Konferencia jóváhagyásával, hatályba lépése az Intézményi
Konferencia jóváhagyása mellett a Közgyűlés elfogadásával lehetséges.
Az SZMSZ hatálya

Személyi hatálya
Az SZMSZ és a mellékletét képező egyéb belső szabályok betartása az intézményi közösség
valamennyi tagjára (intézménnyel munkaviszonyban álló dolgozók, intézménnyel szerződéses
kapcsolatban álló dolgozók, a tanulói jogviszonyban álló diákok és azok szülei, az intézményi
közösség szervezetei) kötelező érvényű és a szabályok betartásában elvárt az együttműködés.
Területi hatálya
7030 Paks, Dunakömlőd, Béke u. 13.
Időbeli hatálya:
Jelen szabályzat 2017. szeptember 1-től hatályos. Ezzel egy időben a megelőző SZMSZ hatályát
veszíti.
Az SZMSZ nyilvánossága
Az érvényes SzMSZ-t minden érintett és illetékes személynek a rendelkezésére kell bocsátani,
hozzáférhetővé kell tenni. Jelen SZMSZ nyilvánosságra hozataláról az intézményképviselő a
jóváhagyástól számított 5 munkanapon belül gondoskodik. Igény esetén bármely érdeklődőnek
azSZMSZ egy példányát rendelkezésre kell bocsátani.

2. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI
Intézményünk a Waldorf-pedagógia szerint működő szociális szervezet, melyet szülői
kezdeményezés hívott létre. A Waldorf-óvoda és iskola a szülők, a pedagógusok és támogatók
együttműködése a gyermekek érdekében.
A Waldorf-pedagógia Rudolf Steiner iniciatívájából keletkezett, módszereinek alapja az antropozófia
ember- és világismeret. Az első Waldorf-iskola 1919-ben, Stuttgartban nyitotta meg kapuit. A
Waldorf-iskolát egy szociális impulzus hívta létre. Minden Waldorf-iskola, így iskolánk is a Rudolf
Steiner által felismert szociális törvények megvalósítására törekszik: szociális hármas tagozódás,
önigazgatás, demokratikus-republikánus elv.
Szabadság, egyenlőség, testvériség. Ez a három idea foglalja össze mindazt, amire a szociális életben
szükség van. A szellemi életben a szabadság, a jogban az egyenlőség, a gazdaságban a testvériség. A
szociális élet e három területe egymás mellé rendelt, független, önállóan működő szférák. A
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közösségi élet ily módon való hármas tagoltságában valósulhat meg a Waldorf-pedagógia célja, hogy
szabad döntésekre képes, önállóan cselekvő emberekké váljanak tanulóink, akik ki tudják
bontakoztatni magukkal hozott képességeiket önmaguk és a világ javára.
Intézményünk gyermek- és személyiség központú, képességfejlesztő óvoda és iskola. Az óvodában
segítjük, hogy a gyermek a benne működő természetes erőket szabadon tudja fejleszteni:
érzékelésben, utánzásban, játékban és egyéb tevékenységekben. Lehetővé tesszük, hogy a gyermekek
az értelmes és áttekinthető tevékenységeket átélhessék és utánozhassák, el akarjuk érni, hogy így
kerüljön a felszínre az átélés és cselekvés összefüggésében az értelmi képesség és felfogó erő.
Az iskolában a művészeti oktatás és a gyakorlati készségtárgyak tanítása a közismereti képzéssel
azonos értékű helyet foglal el. A közismereti tárgyak tanítása epochális, időszakos. Év közbeni
munkájukról a gyerekek a tanév végén részletes tantárgyakra lebontott szöveges értékelést és
bizonyítványverset kapnak nyolcadikos korukig. Az elsőtől a nyolcadik osztályig lehetőleg egy tanár
(a szakórák kivételével), az osztálytanító kíséri végig a gyerekeket. Iskolánk felmenő rendszerben
kiépülő, a Waldorf-óvodapedagógiai Program és a Waldorf Kerettanterv alapján kidolgozott
Pedagógiai Programmal rendelkező óvoda és nyolc évfolyamos általános iskola.
Az intézmény adatai

1. Neve:

Aranyhal Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

2. Rövid neve:

Aranyhal Waldorf Óvoda és Általános Iskola

3. Székhelye:

7030 Paks, Dunakömlőd, Béke u. 13.

4. Telefon/faxszáma:

06 75 / 950-083

5. Honlapcím:

www.waldorfpaks.hu

6. Adószáma:

18651735-1-17

7. Számlaszáma:

11746012-20029250
OTP Bank NyRt.

8. Működési engedélyének száma:

TOB/32/85-21/2015

9. Az intézmény OM azonosítója:

203106

10. Működési területe:
11. Fenntartója:

Paks és tágabb környezete
Aranyhal Waldorf Pedagógiai Egyesület

12. Típusa: Többcélú közoktatási intézmény (Közös igazgatású köznevelési intézmény), mely
magába foglalja az óvodát és az egységes iskolát (azon belül az általános iskolát és az alapfokú
művészeti iskolát)
13. Tevékenysége:
•
•
•
•

Alaptevékenységek:

85.10. Óvodai nevelés, iskolai előkészítő oktatás
85.20. Alapfokú oktatás (általános iskolai)
85.20. Alapfokú művészeti oktatás
Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése-oktatása
Kiegészítő tevékenységek:

•

88.91. Gyermekek napközbeni ellátása (tanulószoba, iskolai napközis foglalkozás)
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•
•
•
•

56.29. Egyéb vendéglátás (diákétkeztetés – intézményben szervezett közétkeztetés)
85.51. Sport, szabadidős képzés (diáksport tevékenység)
85.52. Kulturális képzés (iskolai szakkörök)
91.01. Iskolakönyvtári tevékenység

Az intézmény jogállása, fenntartója, képviselete

Az Aranyhal Waldorf Óvoda és Általános Iskola önálló jogi személy, alapítója és fenntartója az
Aranyhal Waldorf Pedagógiai Egyesület (továbbiakban Fenntartó).
A Fenntartó rövid neve: Aranyhal Waldorf Egyesület
Az alapítás dátuma:2015. augusztus 11.
A Fenntartó székhelye:7030, Paks, Május 1 utca 12.
A Fenntartó képviselői: Egyesület elnöke vagy alelnöke
Az Intézmény pedagógiai szempontból független, a saját költségvetési keretein belül önállóan
gazdálkodik. Az intézmény fenntartási és működési költségeit a Fenntartó biztosítja.
Az Intézmény önigazgató, ami annyit jelent, hogy a Fenntartó bizonyos fenntartói jogainak
gyakorlásába bevonja az Intézmény megfelelő testületeit, az Intézményképviselő bizonyos igazgatói
jogok gyakorlását megosztja a Pedagógiai Kollégiummal.
A hatóságok és harmadik személyek előtt a Pedagógiai Kollégium által választott és a Fenntartó által
kinevezett Intézmény képviselő képviseli az Intézményt. Akadályoztatása esetén az általa megbízott
személy és a Fenntartó képviselője külön-külön jogosult.
A mindenkori képviselők személye a közösség hivatalos honlapján (www.waldorfpaks.hu)
található.
Az iskola bélyegzőinek felirata és lenyomata

Hosszú bélyegző:

Körbélyegző:
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Az iskolai bélyegzők használatára a következő személyek jogosultak:
•
•
•

az Intézmény képviselő
a Gazdasági Felelős
az Iskolatitkár

3. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI MODELLJE
Az Intézmény a gyermekek, a pedagógusok, a szülők és az intézmény technikai dolgozóinak együttes
közössége. Az Intézmény szervezete olyan élő organizmus, amely a feladatok megosztásban a
Steineri hármas tagozódás elveire épül. Az Intézmény közössége együttesen felelős a szellemi, a jogi
és a gazdasági struktúra kialakításáért és működéséért.

AWI működési modell
A hatékonyabb működés érdekében az Intézmény munkacsoportokat hoz létre, melyek egy-egy
10

területet specifikusan lefednek, ám működésükben szervesen összefonódnak. A megválasztott, felkért
tagok a saját területükre vonatkozó döntési joggal, mandátummal rendelkeznek. A munkacsoportok
szorosan együttműködnek. Bizonyos feladatköröket az Intézményképviselőtől átvehetnek.
A munkacsoportok tagjai az intézmény dolgozói, szülők és bármely olyan, az előző két kategóriába
nem sorolható személy lehet, akinek egy adott munkacsoportban való tevékeny részvételét az IK
jóváhagyja. Munkacsoportot az Intézményi Konferencia hozhat létre, az Intézményképviselő, a
Fenntartó, a Szülői Kollégium vagy az Óvodai és Tanári Kollégium javaslatára. Működésének
megkezdésekor minden munkacsoport képviselőt választ a csoport tagjai közül, majd létrehozza
működési tervét, mely tartalmazza a csoport tagjainak névsorát, feladatok listáját, elvégzésük
határidejét, költségeit, a csoport választott képviselőjének nevét. A csoport működési tervét az IK
hagyja jóvá.
Munkacsoportok:
•
•
•

Fenntartó munkacsoportjai
o Kert
o Karbantartás/Épület
Pedagógiai Kollégium munkacsoportjai
o Minőségmegőrzés
o Intézményműködtetés
Szülői Kollégium munkacsoportjai
o Szülői Életút
o Kommunikáció (Rendezvényszervezés+Arculat)

A munkacsoportok működésének rendjét az erre vonatkozó, jelen SZMSZ mellékletét képező
szabályzat szabályozza.

3.1. AZ INTÉZMÉNYI KONFERENCIA
Az Intézményi Konferencia az intézmény működtetéséért és nem pedagógiai területen a stratégiai
döntésekért felelős testülete, alapvető feladata az alapelveknek és a jogszabályoknak megfelelő
intézményi működés biztosítása. Mindazon jogokat gyakorolja, amelyeket a jogszabályok az
iskolaszék számára biztosítanak. Az Igazgatási Konferencia az intézmény működtetéséért és a
pedagógiai területen a stratégiai döntésekért felelős testülete. Egy megoldó, napi problémákat kezelő
szerv.

Az Intézményi Konferencia feladatai
•
•
•
•
•

Működési rendjének és napirendjének elfogadása;
Minden olyan kérdésben, amiben döntési jogkörrel rendelkezik - a döntéseket követő
végrehajtási szakaszhoz kapcsolódó súlyponti határidők és felelősök megnevezése, a
megvalósulás nyomon követése, értékelése, a döntések esetleges felülvizsgálata;
Az Intézmény működésével kapcsolatos, stratégiai döntést igénylő területek által megkívánt
feladatok végrehajtása;
Stratégiai döntésekkel kapcsolatos elvi állásfoglalások kialakítása;
Az SZMSZ felülvizsgálatának kezdeményezése
Az Intézményi Konferencia tagjai
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•
•
•
•
•
•
•

2 fő az Óvodai és Tanári Kollégium delegáltjaként döntési jogkörrel;
2 fő a Szülői Kollégium delegáltjaként döntési jogkörrel;
az Intézményképviselő döntési jogkörrel;
a Gazdasági Felelős döntési jogkörrel;
az Iskolatitkár;
2 fő a Fenntartó delegáltjaként döntési jogkörrel;
az AWE elnöke.

Az IK tagjainak megbízatása 1 évre szól, ez alatt kötelesek biztosítani az őket delegáló testületek
jogait. Az IK tagjainak megbízatása az őket delegáló testületek önálló döntése szerint idő előtt is
visszavonható.
Az IK határozata akkor érvényes, ha minimum 1 Fenntartói, 1 TK és 1 SZK delegált jelen van, és az
ülésre szóló meghívót a napirendi pontok megjelölésével mind a 10 érintett minimum a 48 órával az
ülés előtt megkapja.
Az IK konszenzuson alapuló működésének következtében döntéseiért és véleményéért testületi
felelősséget vállal. Amennyiben konszenzussal határidőre nem tud dönteni, a soron következő IK –n
ismételten napirendre kell tűzni a témát.
A mindenkori IK vezetője az AWE elnöke, akinek a feladata az IK üléseinek összehívásaés
napirendjének összegyűjtése, a döntések és határidők nyomon követése, értékelése, a döntések
esetleges felülvizsgálatának kezdeményezése. Ebben demokratikus feladatmegosztás alapján segítik
az IK tagjai.
Az Intézményi Konferencia jogkörei
3.1.1. Döntési jogkörök
•
•
•
•
•
•
•
•

Az Együttműködési Megállapodás tartalmának bármely részről történő megsértése esetén a
további lépések meghatározása;
A szülői befizetésekkel kapcsolatos egyedi ügyek;
Fejlesztési, felújítási munkák megvalósításának, lebonyolításának kérdései;
A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott személyzet felvételével, elbocsátásával, és
bérezésével, munkaszerződésének változtatásával kapcsolatos döntések meghozatala;
A Gazdasági Felelős beszámolóinak elfogadása;
A döntések közzétételével kapcsolatos szempontok meghatározása;
Kérdéses feladatok felelős munkacsoportjának kijelölése;
Az Intézmény alkalmazottjainak fegyelmi ügyével kapcsolatosan.
3.1.2. Javaslattételi jogok

•
•
•
•
•
•

Az Intézményben folyó pedagógiai munka támogatásával kapcsolatosan;
Az Intézmény egyes szervezeti egységeinek a működésével kapcsolatban;
Az Intézmény külső kapcsolattartási, oktatáspolitikai és képviseleti ügyeivel kapcsolatosan;
Az Intézmény minden alkalmazottjának munkarendjét illető kérdésekben;
Az SZMSZ, a Házirend és a Pedagógiai Program elfogadásával, módosításával kapcsolatosan;
Az Intézmény éves költségvetésének előkészítése.
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3.1.3. Jóváhagyási jogok
•
•
•
•
•
•
•

A tanév helyi rendjének jóváhagyása;
Új bevételi források elfogadása és elosztása;
A szülők és az Intézmény között létrejövő Együttműködési Megállapodás szövegének
elfogadása, módosítása;
A Magyar Waldorf Szövetségben az Intézmény és az AWE képviseletét ellátó személy,
személyek megbízása, visszahívása;
Szövetséghez, szervezethez való csatlakozás, illetve onnan történő kilépés;
Az Intézményképviselő beszámolóinak elfogadása;
Minden olyan egyéb stratégiai döntést igénylő ügyben, amit jogszabályok, illetve az SZMSZ
nem utalnak más hatáskörbe.

4. ÓVODAI- ÉS TANÁRI KOLLÉGIUM
Az intézményben tanító tanároknak, óvodapedagógusoknak és az általuk meghívottaknak a
közössége. Az intézmény pedagógiai vezető testülete, amely a saját döntései alapján szervezi az
életét. Döntéseit konszenzussal hozza meg.
Kizárólagos döntési joggal rendelkezik minden olyan kérdésben, amely a pedagógiai munkával
kapcsolatos.
Joga van állást foglalni minden olyan kérdésben, amely az intézmény életével, képviseletével, más
intézményekkel való együttműködéssel kapcsolatos.
A zökkenőmentes működést korlátozott időre szóló, viszonylag széles körű megbízások teszik
lehetővé (republikánus elem), ugyanakkor az Óvodai- és Tanári Kollégium tagjai egyenjogúak
(demokratikus elem). Minden, intézményünkben dolgozó pedagógus (az óraadó szaktanárokat is
beleértve) a Kollégium teljes jogú tagja. A Kollégium megfelelő pedagógiai munkájához
alapfeltételként hozzátartozik a folyamatos képzés és önképzés, amelynek egyik formája a heti
rendszerességgel megtartott Tanári Konferencia.
Fontos, hogy a Kollégiumok tagjai a napi önképzés és a Konferenciákon való részvétel mellett éljenek
a képzés más lehetséges formáival is (pl. Waldorf-pedagógiai előadások, Tanári Műhelyek,
posztgraduális képzés, stb.)
A Kollégium minden, az intézmény életében fontos kérdésben együttműködik a szülőkkel és a
Fenntartóval. Az intézményi közösségre vonatkozó döntéseit nyilvánosságra hozza.
Szükség esetén a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos, a Konferencia által meghatározott
feladatok összehangolását a Kollégium kijelölt tagja végzi.

4.1. PEDAGÓGUSOK

4.1.1. Az óvodapedagógusok
Az óvónők az óvodai csoport mindennapi életét szervezik, vezetik a Nevelési Program és az éves
óvodai munkaterv alapján. Tevékenységük közé tartozik a gyermekek egyéni gondozása, a játék-,
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munka- és művészeti jellegű tevékenységek megszervezése lebonyolítása, ünnepek szervezése,
lebonyolítása. A havi rendszerességű szülői estek alkalmával tájékoztatják a szülőket a csoport
életéről, aktuális kérdéseiről. A gyermekek egyéni fejlődéséről, sajátosságairól a szülővel történő
személyes megbeszélésen esik szó. Napra készen kell vezetniük a csoport életével kapcsolatos
dokumentációt, részt vesznek a Tanári Konferencia üléseinek szellemi részén. A Waldorf-képzést –
az adott lehetőségek függvényében - a munkába állást követően 3 éven belül el kell kezdeni.
4.1.2. Az osztálytanítók
Az osztálytanító a Tanári Kollégium felkérésére, lehetőleg az elsőtől a nyolcadik osztályig vállalja
egy osztály vezetését. A tanítványai életkori sajátosságait szem előtt tartva figyelemmel kíséri és
segíti szellemi-lelki-testi fejlődésüket. Munkáját a Waldorf-pedagógia szellemében végzi.
A tanévek végén írásos bizonyítványban jellemzi a tanulók éves munkáját és fejlődését. A Tanári
Kollégiummal történő egyeztetés alapján ő tanítja a legtöbb közismereti, gyakorlati és művészeti
tárgyat. A pedagógiai munkáját az Iskola Pedagógiai Programjának megfelelően végzi.
Felkészül az adott osztály éves tevékenységére, epocha-tervet készít. Részt vesz a tanterem
arculatának tervezésében, a megvalósítás szervezésében. Elvégzi az osztállyal kapcsolatos
adminisztrációs teendőket: a napló és a törzslap vezetését, szükség esetén az állami bizonyítvány
kiállítását, kitöltését stb.
Osztályszintű pedagógiai kérdésekben (pl. a tanulók felvétele, a tanórákon kívüli tevékenységek) a
Tanári Konferencia egyetértésével dönt.
Az osztálytanító folyamatos kapcsolatban van a szülőkkel, szülői esteket tart, elősegíti a szülők
elmélyülését a közös szellemi, pedagógiai munkában, és bepillantást nyújt az osztályban történő
folyamatokba. Ezt a célt szolgálhatják a szülők számára szervezett nyílt napok, az évszakünnepek, a
családi programok, drámanapok, kirándulások is. Az osztálytanító a szülőknek (családlátogatások,
fogadó óra keretében) egyénileg is lehetőséget biztosít személyes beszélgetésekre.
Az osztálytanító kapcsolatot tart az osztályában tanító szaktanárokkal, kölcsönösen figyelemmel
kísérik egymás munkáját. Félévenként legkevesebb egy alkalommal osztálykonferenciát szervez,
amikor a szaktanárokkal közösen osztály- és gyerekmegbeszélést folytatnak.
Az osztálytanítónak pedagógiai és munkaköri leírásában meghatározott kötelessége a konferenciákon
való részvétel, az ott folyó pedagógiai munkába történő bekapcsolódás. Emellett az iskolai élet más
területein (helyettesítés, ügyelet, iskolai ünnepek, rendezvények) is köteles részt venni.
Amennyiben az osztálytanítónak nincs meg a Waldorf-végzettsége, a megfelelő Waldorf-képzést az adott lehetőségek függvényében - a munkába állást követően 3 éven belül el kell kezdenie.

4.1.3. A szaktanárok
A szaktanár a szaktárgy oktatásának a felelőse. Figyelemmel kíséri minden tanítványa egyéni
fejlődését, tanulási szokásait és tanulmányi szintjét, s ezeknek megfelelően segíti a diákok
tanulmányait.
A szaktanár az osztálytanítókkal összhangban, a szaktárgy kínálta lehetőségeket kiaknázva végzi a
gyerekek nevelését, tanítását. A szakórák tematikáját az életkori sajátosságok és az egyes osztályok
jellemzőinek figyelembevételével, a szaktárgy adta speciális minőségben, és az Iskola pedagógiai
programjának megfelelően állítja össze és valósítja meg. Munkájába (nyílt napok, évszakünnepek
alkalmával) bepillantást enged. Részt vesz az osztálytanítók által szervezett osztálykonferenciákon.
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Év közben elvégzi az általa tanított osztályokkal kapcsolatos adminisztrációs teendőket
(naplóvezetés, adatlapok kitöltése). Év végén írásbeli bizonyítványt ad a tanulók szaktárgyi
munkájáról. Fegyelmi ügyekben felvetéssel és javaslattal élhet.
A szaktanár tájékoztatja a szülőket a gyermekük fejlődését érintő kérdésekben.
A szaktanárnak pedagógiai és munkaszerződésben meghatározott kötelessége a Tanári
Konferenciákon való részvétel, és az ott folyó pedagógiai munkába történő bekapcsolódás. Az
osztálytanítókhoz hasonlóan részt vesz az Intézmény teljes életében (iskolai ünnepek, rendezvények),
igény szerint Szülői esteken, és szükség esetén az ügyeletekben, helyettesítésekben.

4.1.4. Az epocha-adó, valamint a szerződéses megbízás alapján tanító személyek

Ők a Tanári Kollégium felkérése alapján, az Iskola Pedagógiai Programjával összhangban, bizonyos
osztályokban egy-egy epochát (tanítási korszakot) tartanak meg, illetve a szerződésükben
meghatározott nevelő-oktató tevékenységet látnak el. A munkájukról, a tapasztalataikról a Tanári
Konferencia pedagógiai kérdésekkel foglalkozó részében beszámolnak a Kollégiumnak. Számukra
biztosítani kell a Házirend és az SZMSZ elérhetőségét.

4.1.5. Tanácsadó tanárok

Az Óvodai- és Tanári Konferencia az általa előzetesen meghatározott szempontok alapján
közreműködésre felkérhet, a munkájába bevonhat a Waldorf-pedagógiában elmélyült hazai, vagy
külföldi tanárokat, szakértőket. A felkérés és meghívás egy-egy alkalomra szóló, időszakos, vagy
folyamatos lehet.

4.1.6. Egyéb státuszok

Az eddig felsoroltakon kívül a tanárok által meghívott, elfogadott személyek is tagjai lehetnek az
Óvodai- és Tanári Kollégiumnak, de döntési joggal nem rendelkeznek.
A Kollégium tagjainak a feladatait az egyéni munkaszerződések határozzák meg. Valamennyi
pedagógust megilletik a Munka Törvénykönyvében szereplő jogok. Pályázatok megírásáért, szerzői
tevékenységért a pályázat összegéből és az értékesítési díjból szabályozottan részesülnek.
4.1.7. Pedagógus felvétele
Új pedagógus felvételekor fontos, hogy a döntést ne a pillanatnyi szorító helyzet határozza meg.
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Mérlegeléskor figyelembe kell venni azt, hogy a jelölt a szűkebb értelemben vett munkáján kívül be
tud-e tevékenyen kapcsolódni az Óvodai és Tanári Kollégium pedagógiai, szellemi munkájába és az
intézmény életébe. A pedagógus felvételének feltétele a köznevelési törvényben meghatározott
iskolai végzettség és Waldorf-tanári végzettség, illetve ez utóbbi képzés elkezdése 3 éven belül, s
utána a képesítés mielőbbi megszerzésének vállalása. A jelölt személyét az egész Óvodai és Tanári
Kollégiumának meg kell ismernie. A mérlegelés időszakában a jelöltek hospitálásra és próbatanításra
kérhetők fel. Amennyiben a jelölt gyakorló pedagógus, a munkacsoport tagjai lehetőség szerint
hospitálnak az óráin. A Kollégium az új pedagógus mellé támogató (mentor) tanárt kér föl a
Kollégium tagjai közül, aki az új pedagógus kiválasztását követően a következő módon segíti őt:
•
•
•
•

hospitálási lehetőséget szervez számára az intézményben,
megismerteti a Pedagógiai Programmal, az SZMSZ-szel és a Házirenddel,
tájékoztatja az intézményi szokásokról,
látogatja az óráit és tanácsokkal látja el.

4.2. AZ ÓVODAI- ÉS TANÁRI KONFERENCIA
A pedagógusok heti rendszerességgel tartott önképzése. Az intézményben dolgozó valamennyi
pedagógusnak kötelessége részt venni a Konferencián, ami lehetőséget ad közös, elmélyült szellemi,
művészeti és pedagógiai munkára.
4.2.1. Az Óvodai és Tanári Konferencia ülései
A Kollégium minden héten, a tanév elején az éves munkatervben meghatározott napon és időben
tartja üléseit.
A Konferencia kidolgozott munkarend szerint végzi feladatait:
•
•
•
•
•

művészeti rész
stúdium
pedagógiai rész (gyermekmegbeszélés)
technikai rész (aktuális, mindenkit érintő problémák)
zárás

Az Intézményben dolgozó valamennyi tanárnak - kivéve az óraadókat - pedagógiai és
munkaszerződésben meghatározott kötelessége részt venni a Kollégium ülésein, a Konferenciákon,
közös szellemi, pedagógiai és művészeti tevékenységet végeznek. A Konferencián végzett
pedagógiai munka az Intézmény tanárai közös pedagógiai-szellemi útjának a feltétele. A
Konferenciák előkészítését a konferenciavezető végzi.
Minden pedagógus nyújthat be javaslatot, témát a konferenciára írásban (az erre szolgáló faliújságon),
vagy e-mailben a konferencia napján 12 óráig. Ennek napirendre kerüléséről a Konferenciavezető
jogosult dönteni.
A Konferencián egy évre megválasztott jegyzőkönyvvezető vezeti a jegyzőkönyvet. A jegyzőkönyv
tartalmazza a jelenlévő, illetve a hiányzók névsorát, az elhangzott gondolatok, vélemények lényegi
megfogalmazását és a meghozott döntéseket, határozatokat.
A művészeti rész, közös stúdium, gyermek-megbeszélés és mindenkit érintő technikai részek után
külön is dolgozik az Óvodai- és a Tanári Konferencia.
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Hosszú távon a két Konferencia külön való, heti rendszerességű működtetése a cél, ebben az esetben
a közös találkozásokra havi 1 alkalommal kerül majd sor.
4.2.2. Az Óvodai és Tanári Konferencia feladatai
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Az Intézmény szellemi és pedagógiai életének vezetése, szervezése.
Konferencia munkarendjének kidolgozása.
Munkacsoportjainak működtetése.
Pedagógiai Program kidolgozása, elfogadása és elfogadtatása a Fenntartóval.
Részvétel az intézményi SZMSZ tervezetének az előkészítésében és jóváhagyásában.
Éves munkaterv, munkarend, órarend, a képzési- és beiskolázási terv, és a többi szükséges
pedagógiai-, szervezeti-, és működtetési dokumentum, valamint a tantárgyfelosztás
elkészítése.
Részvétel az intézményi költségvetés elkészítésében
Tanácsadás a pedagógiai munka belső ellenőrzésében, osztály és egyéni szintű pedagógiai
kérdésekben.
Lehetőség biztosítása a szülők pedagógiai ismereteinek bővítésére.
Kapcsolattartás a hatóságokkal gyermek- és ifjúságvédelmi kérdésekben az intézmény
képviselőjén keresztül.
Javaslattétel a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak és az intézmény alkalmazottainak
munkaügyi kérdéseiben, amennyiben az iskolában már legalább 4 évfolyam működik. Azt
megelőzően az iskola pedagógusainak kiválasztásáért az IK a felelős, az Óvodai- és Tanári
Konferenciának ajánlási- és véleményezési joga mellett.
Javaslattétel a munkabeosztás, képzés, továbbképzés, beiskolázás, kiküldetés rendjét illetően.
Javaslattétel a bérezési rendszer és a béren felüli juttatások elosztási elveinek
meghatározásában.
Javaslattétel a Magyar Waldorf Szövetséghez és más szervezethez való csatlakozásról,
kilépésről.
4.2.3. A konferenciavezető

Az Óvodai- és Tanári Konferencia minden tanév végén megválasztja a következő év
konferenciavezetőjét. A megbízás minimum fél-, maximum egy tanévre szól. Munkáját akár
önállóan, akár az általa megszervezett konferencia-előkészítő csoportnak a segítségével is végezheti.
A konferenciavezető feladatköre:
•
•
•
•
•
•

a Konferencia egészének az összehangolása, előkészítése,
részletes, az egyes részekre vonatkozó időtartamokat is magába foglaló konferenciaterv
készítése,
a konferenciának, a tervnek megfelelő, határozott vezetése, a témák és időtartamok
„mederben tartása”,
a konferencia munkájának belső értékelése: a következtetések levonása, a megoldott
problémák lezárása, a megoldatlan nehézségekkel való foglalkozás életben tartása,
az egyes feladatokat ellátó személyekkel (művészeti tevékenység felelőse, ünnepek
szervezésének felelőse, stb.) – a konferencia megfelelő működése érdekében történő
folyamatos kapcsolattartás,
a konferencián való jelenlét figyelemmel kísérése,
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•
•

a felvételre jelölt kollégák, dolgozók Konferencián történő bemutatása,
az iskola életében felmerülő kérdések, problémák, döntési helyzetek mérlegelése, a fontossági
sorrend kialakítása.

4.3. AZ ÓVODAI – ÉS TANÁRI KOLLÉGIUM MUNKACSOPORTJAI
4.3.1. Szellemiség- és minőségbiztosítás munkacsoport
FÓKUSZPONT: A Waldorf-pedagógia alapját képező antropozófia és embertan minden területen
való érvényesülésének és az ennek központjában történő önnevelés hátterének, körülményeinek
biztosítása

Feladatai:
•

Pedagógus életút
- felvétel
- konferencia munka
- hospitálás
- továbbképzések
- mentor program
• Vezérkép – impulzus a közös munkára, ennek segítése, koordinálása
• Ünnepek, évkör
- vezérfonal
- ritmus
- tartalmi elemek
- koordinálás
•

•
•
•
•

Rendezvények
- közösségi
- toborzó
Honlap tartalmi elemei
Könyvtár
Költségvetési tételek a minőség szempontjából
Kommunikáció a többi munkacsoporttal

Fóruma: Óvodai- és Tanári Konferencia
Kapcsolódási pontok az intézmény egyéb szervezeteivel: Intézményi Konferencia
Igazgatási Konferencia
Munkacsoportok találkozója

4.3.9.1 A pedagógus életút
A pedagógusok nevelő-oktató munkájának alapja a gyermek fejlődésének – a Waldorf-pedagógia
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szellemisége alapján történő– figyelemmel kísérése és segítése. A pedagógus számára ez egyben
hívást, ösztönzést jelent a személyes szellemi munkára, képzésre, önképzésre. A nevelő-oktató
munka így válik minden pedagógus számára személyes úttá. A pedagógus munkavégzését tekintve
ezt mindig szem előtt kell tartani, és a pedagógusoknak nagy nyitottsággal, tapintattal kell egymáshoz
közeledniük. Ugyanakkor az intézmény pedagógiai célkitűzése, programja összefonja a pedagógusok
személyes szellemi útját. Az egyéni munkavégzés feltétele a közösen kialakított pedagógiai célok
elfogadása és megvalósítása. A pedagógus munkavégzését tekintve a saját, személyes útja mellett az
iskola közös pedagógiai útját, valamint a kettő kapcsolatát is figyelembe kell venni. Ha a pedagógus
személyes útja és az intézmény pedagógiai útja nincs összhangban, akkor ez feszültséget szül a
gyermekekben és zavarólag hat a fejlődésükre. Egymás munkájának megismerésére a következő
módok állnak rendelkezésre:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Pedagógiai munka az Óvodai és Tanári Konferencián.
A Konferencia tagjai közötti személyes, pedagógiai tárgyú beszélgetések.
Pedagógiai műhelyekben, továbbképzéseken való részvétel.
Más Waldorf-óvodák és iskolák óvodapedagógusaival, osztálytanítóival, szaktanáraival való
találkozás, hospitálás.
Az osztálytanítóknak a főoktatásban egymásnál történő hospitálásai, a tapasztalatok
megbeszélése. Ilyen esetekben a hospitáló tanárt a helyettese helyettesíti. (Ez egyúttal a
helyettesítő tanár tapasztalatainak az osztálytanítóval történő megbeszélésére is alkalmat
teremt.)
Az osztálytanítók hospitálása szakórákon, elsősorban a saját osztályukban tanító
szaktanároknál (minden érintett szaktanárnál tanévenként legalább három alkalommal).
A szaktanárok hospitálása főoktatáson, elsősorban azokban az osztályokban, ahol tanítanak
(minden általuk tanított osztályban félévenként legalább egy alkalommal).
Tanácsadó tanár hospitálása főoktatáson és szakórán, a tapasztaltak megbeszélése.
Osztálymegbeszélések szervezése, az osztálytanító gyermekmegbeszélést folytat az
osztályában tanító szaktanárokkal.
Az osztályoknak hónapünnepek formájában történő bemutatkozásai egymásnak, a szülőknek
és a tanároknak.
Osztályok közös programjai a tanítási időben és azon kívül.
Intézményi szintű rendezvények, ünnepek.
A szülőknek az intézményi pedagógiai munkájáról történő tájékoztatása: személyes
beszélgetések, szülői estek, ünnepek, családlátogatások, közös családi programok, egyéb
rendezvények.

Mindezek az alkalmak lehetőséget teremtenek arra, hogy a pedagógusok jobban elmélyüljenek a saját
munkájukban és hogy jobban megismerjék egymásét. Ezek révén a gyermekek szülei is teljesebb
képet kaphatnak az intézményben történő folyamatról. Ezzel a nyitottsággal úgy a pedagógusok, mint
a szülők felelősebben tudják megközelíteni, megoldani a felmerült, tapasztalt problémákat.
4.3.9.2 Mentorálás és belső hospitálás
Mentorálás
Intézményünkben minden újonnan érkező kolléga számára minimum 1 évig 1 vagy 2 fő mentor
javasolt, melyből az egyik osztálytanító, a másik pedig lehetőleg szaktanár legyen. Ez az egy vagy
két személy segíti a mentoráltat:
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•
•
•

beilleszkedni iskolánk szokásaiba,
szakmai kérdésekben,
a felmerülő problémák megvitatásában.

A mentor feladata, hogy folyamatosan figyelemmel kísérje az új kolléga munkáját, segítséget
nyújtson, tanácsokkal lássa el, megismertesse vele az intézmény szokásrendjét, működési szabályait.
Így az új belépőnek van kihez fordulnia kérdéseivel, nem érzi magát idegennek, tájékozatlannak az
új környezetben.
Mentor az a pedagógus lehet, akinek pedagógiai végzettsége és legalább 5 éves szakmai tapasztalata
van, vagy Waldorf-pedagógiai végzettsége és legalább 2 év Waldorf iskolai tapasztalata van. A
mentor azon az osztályfokon vállalhat mentorálást, ahol már szerzett tapasztalatokat. Abban az
esetben, ha iskolánkban nincs megfelelő szakmai tudással bíró mentor, úgy igyekszünk külső mentort
bevonni. Mentoriskolánk mentorai az osztálytanítók és a szaktanárok munkáját is segíthetik.
Belső hospitálás
Hospitáló csoportok alakulnak a tanári konferencia tagjaiból, akik egymás óráin hospitálnak. A
csoportok kialakításánál jó, ha szaktanár, osztálytanító, tapasztaltabb és kevésbé tapasztalt tanárok
vegyesen kerülnek egy csoportba.
Kiemelt ellenőrzési szempontok a nevelő-oktató munka belső ellenőrzése során:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások pontos megtartása,
a nevelő-oktató munkához kapcsolódó adminisztráció pontossága,
a tanterem rendezettsége, tisztasága, dekorációja,
a tanár-diák kapcsolat, a tanulói személyiség tiszteletben tartása,
a nevelő és oktató munka színvonala a tanítási órákon:
az órára történő előzetes felkészülés, tervezés,
a tanítási óra felépítése és szervezése,
a tanítási órán alkalmazott módszerek,
a tanulók munkája és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, magatartása a tanítási
órán,
az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek teljesítése, (a tanítási órák
elemzésének iskolai szempontjait a tanári konferencia határozza meg),
a tanórán kívüli nevelőmunka, az osztálytanítói munka eredményei, a közösségformálás.

4.3.9.3 Az Intézmény hagyományainak, ünnepeinek kialakítása, ápolása, megőrzése, egyéb
rendezvények
Az intézmény hagyományainak és ünnepeinek az ápolása, megőrzése a közösség minden tagjának
joga és kötelessége. A hagyományok, rendezvények, ünnepek az adott tanévre vonatkozó időpontjait
és a felelősök neveit a tanév éves helyi rendje tartalmazza. A hagyományok, ünnepek ápolásával
kapcsolatos technikai tennivalók elvégzésére, megszervezésére, koordinálására a Szellemiség- és
Minőségbiztosítás Munkacsoport a csoporton belüli ünnepfelelőst, ill. csoportot választ, melynek
tagjai a Szülői Kollégiumból és Fenntartóból is kikerülhetnek.
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Az intézmény hagyományos rendezvényei, ünnepei:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tanévnyitó konferenciasorozat az Óvodai- és Tanári Kollégium tagjainak részvételével az
iskolaév megkezdése előtt,
szeptemberi tanévnyitó ünnepség,
első osztályosok fogadása,
Szt. Mihály nap (szept. 29.),
őszi betakarítás ünnep (Dió Nap, október),
Szt. Márton nap (nov. 11.),
adventi bazár,
Szt. Miklós (dec. 6.),
Adventi Kert,
Pásztorjáték (a téli szünet előtt),
Vízkereszt (jan. 6.),
Farsang (február),
Húsvéti ünnep (készületek),
Mennybemenetel (óvoda),
Pünkösdi ünnep (előkészületek),
drámahét: egyes osztályok évzáró színdarabjai (június),
Nyárünnep (óvoda),
bizonyítványosztás, ballagás, tűzugrás (június iskola),
tanévzáró konferencia.

Egyéb rendezvények
Az intézmény egyéb rendezvényein való részvétel a közösség minden tagjának joga és kötelessége.
•
•

a Waldorf-pedagógiát és az antropozófia egyéb érintett területeit népszerűsítő előadások
(biodinamikus mezőgazdaság, organikus építészet, antropozófus gyógyászat, stb.),
az intézményt megismertető, népszerűsítő rendezvények, előadások.

4.3.2. Intézményvezetés- és működtetés munkacsoport
FÓKUSZPONT: Az intézmény törvényes, hatékony, fenntartható, közösségi, a hármas tagozódás
elvén alapuló működtetése.

Feladatai:
•
•
•
•
•
•
•
•

Évrend és éves munkaterv kialakítása
Törvényességi megfelelés
Igazgatási feladatok
Adminisztratív feladatok
Munkaügyi- és bérgazdálkodási feladatok
Gazdasági és Pénzügyi feladatok
Intézményi költségvetés elkészítése
Kommunikáció a többi munkacsoporttal
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Fóruma: Igazgatási Konferencia
Kapcsolódási pont:

Óvodai- és Tanári Konferencia
Intézményi Konferencia
Munkacsoportok találkozója

4.3.9.4 Igazgatási Konferencia
Az Igazgatási Konferencia az intézmény működtetéséért és a pedagógiai területen a stratégiai
döntésekért felelős testülete. Egy megoldó, napi problémákat kezelő szerv.
Az Igazgatási Konferencia összehívója, levezetője és koordinátora a mindenkori Intézményképviselő.
Az Igazgatási Konferencia tagjai:
Intézményképviselő
Intézményi titkár
Gazdasági felelős
1 delegált az Óvodai- és Tanári Kollégiumból (ha a TK létszáma meghaladja 10 főt, addig az
Intézményképviselő jogosult képviselni a TK-t)
1 delegált a Fenntartó képviseletében
Az Igazgatási Konferencia üléseiről feljegyzés készül.
Időpontja: heti 1 alkalommal, a tanév rendjében meghatározott napon és időben
4.3.9.5 Az Intézményképviselő
Az Intézményképviselő látja el a közoktatási törvény szerinti óvoda- és iskolavezető feladat- és
hatáskörét. Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az ésszerű és takarékos
gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az Óvodai és Tanári Konferencia javaslata és
egyetértése alapján a Fenntartó hagyja jóvá az intézményképviselő személyét. Az
Intézményképviselőnek a Fenntartó részéről történő megbízása 5 évre szól, az 5 év lejártával
meghosszabbítható. A vele kapcsolatos munkáltatói jogokat a Fenntartó elnöke gyakorolja.
Az Intézményképviselő a pedagógiai munka elvégzése mellett végzi a megbízatásával járó
feladatokat. Az Intézményképviselő munkájáról köteles folyamatosan tájékoztatni az Óvodai- és
Tanári Konferenciát és a Fenntartót. A megbízás indokolt esetben lejárta előtt visszavonható, a
visszavonáshoz az Óvodai- és Tanári Konferencia ez irányú javaslata szükséges. A megbízás
visszavonását az Egyesületi Közgyűlés egyetértése után a Fenntartó hagyja jóvá.
Az intézményképviselő megbízatási idejének lejárta előtt három hónappal a konferencia javaslata
alapján az Óvodai és Tanári Konferencia tagjai közül újabb jelöltet kell állítani, aki már ekkor
bekapcsolódik az intézményképviselői munkába. Az új intézményképviselő személyét illetően az
Óvodai és Tanári Konferencia tesz javaslatot. A javaslatot az Egyesületi Közgyűlés egyetértése után
a Fenntartó elnöke hagyja jóvá.
Amennyiben az Óvodai és Tanári Konferencia a fenti időpontig nem tud megfelelő jelöltet állítani,
úgy a Fenntartó az Egyesületi Közgyűlés döntése alapján ideiglenes hatállyal nevezi ki az
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Intézményképviselőt. Az Intézményképviselő a megbízatásának lejártát követő három hónapig
támogatja utódja munkáját, ezzel az átmenet folyamatosságát biztosítja.
Az Intézményképviselő az Intézmény szervezeti felépítéséből adódóan gyakorlatilag valamennyi
felelősségi körét megosztja az Óvodai és Tanári Kollégiummal.
Feladatainak ellátásában fennálló tartós akadályoztatása esetén helyettesítésével az Óvodai és Tanári
Kollégium bármely tagját írásban megbízhatja.
Az Intézményképviselő feladatai:
•
•
•

•
•
•
•
•

hatóságok és harmadik személy előtt az Intézmény képviselete,
a munkáltatói jogoknak az Óvodai és Tanári Kollégium nevében történő gyakorlása,
az Intézmény életével kapcsolatos, döntést igénylő kérdéseknek, problémáknak az Óvodai és
Tanári Kollégium felé történő megfogalmazása, közvetítése,
a döntések előkészítésében való tevékeny részvétel (a szükséges ismeretek, a háttér, a helyzet
pontos feltárása),
a döntés meghozatalában való tevékeny részvétel,
a meghozott döntések érvényre juttatása, a végrehajtásuk nyomon követése,
meglévő kompetenciákat túllépő feladatok kiosztása,
az Intézmény szervezetét és működését illető bármilyen kérdéssel kapcsolatos javaslattevés,
operatív feladatok ellátása,
az Intézmény technikai dolgozóival kapcsolatos munkáltatói jogoknak a Fenntartó
egyetértésével történő gyakorlása,
folyamatos kapcsolattartás a Fenntartóval és a Szülői Kollégium vezetőjével,
a tanácskozási jognak a Fenntartó meghívott tagjaként történő gyakorlása,
a szülőkkel kötendő megállapodások kidolgozása a Fenntartóval közösen,
munkabeosztás, munkaszerződés, munkaköri leírás meghatározása,
szabadságok, távollétek engedélyezése,

•

a költségvetés tervezet kidolgozása a Gazdasági Csoport tagjaként,

•

képzési, továbbképzési, beiskolázási ügyek elbírálása a Tanári Kollégiummal és a
Fenntartóval közösen,
tanulói jogviszonynak osztálytanító, illetve az Óvodai és Tanári Kollégium döntése alapján
történő létrehozása és megszüntetése,
a Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtása,
más intézményekkel való együttműködés kialakítása, elősegítése,
látogatók fogadásának az előkészítése, lebonyolítása, hivatalos levelezések folytatása,
az intézményi SZMSZ tervezetének az előkészítése, elfogadtatása, működtetése, ellenőrzése,
rendkívüli szünet elrendelése, ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más,
elháríthatatlan ok miatt a nevelési-oktatási Intézmény működése nem biztosítható,
jogszabályok, változások figyelése, nyomon követése,
részvétel a munkakörhöz kapcsolódó rendezvényeken,
az Intézményképviselő az Intézmény bélyegző-lenyomatával együtt alkalmazott aláírásával
egy személyben jogosult jegyezni az Intézmény által kiállított dokumentumokat,
egyéb feladatait a munkáltatója határozza meg.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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4.3.9.6 A tanév helyi rendje és munkaterve
A tanév munkaterve összhangban a mindenkori tanév rendjével, az iskolai célok, feladatok
megvalósításához szükséges hivatalos feladatok sorát tartalmazza: az egyes tevékenységek heti, napi,
éves beosztását, az egyes feladatok elvégzésének a határidejét, a megvalósítás felelőseinek a nevét, a
tanítási szünetek rendjét, a szülői estek, a fogadóórák, az ünnepek, a rendezvények idejét. A
munkatervet az adott tanév megkezdése előtt a Tanári Konferencia által kijelölt munkacsoport készíti
el a tanévnyitó konferenciára, és a Tanári Konferencia fogadja el. Az éves munkarend tartalmazza a
tanév rendjébe tartozó ünnepek és rendezvények rendjét, pontos időpontjait és megnevezi az egyes
rendezvények felelőseit. Az éves munkarend tartalmazza a havi szülői estek időpontjait.
Mindezekről, az éves munkarendről, az ismert alkalmi rendezvényekről illetve az intézmény és
munkatársainak elérhetőségi adatairól a szülők az intézmény honlapján tájékozódhatnak
(www.waldorfpaks.hu).
A meghirdetett munkarendtől az iskola indokolt esetben eltérhet. Erről azonban előzetesen, írásban
értesítenie kell a szülőket.
4.3.3. Munkaügyi feladatok
4.3.3.1. A pedagógusok munkarendje, kötelezettségeik, bérezés, helyettesítés,
munkaviszony megszűnése, óvodapedagógusi egyéb rendelkezések
A pedagógusok munkarendje és kötelezettségeik
Heti munkaidejük a kötelező órákból, valamint a nevelő-oktató munkával, illetve a tanulókkal
összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll.
A pedagógusok napi munkarendjét, az ügyeleti és a helyettesítési rendet az Óvodai és Tanári
Konferencia az iskola tanrendjének megfelelően állapítja meg.
Napi munkabeosztásoknál elsősorban a nevelő-oktató feladat ellátásának, zavartalan működésének
biztosítását kell figyelembe venni. Másodsorban anyagi szempontok és egyéni kérések is figyelembe
vehetők.
A nevelők Nkt.62.§ (5) (6) alapján rájuk osztott feladatok regisztrációját saját maguk vezetik és a
hónap végén bemutatják a törvényben előírtaknak megfelelően. Az ügyeletes tanárok kötelesek
felelősen ellátni az ügyeleti teendőiket. Mivel a tanulók délutáni felügyeletére is van igény, ezért az
iskolában az adott osztály utolsó szakórájának végétől -16.30-ig napközi működik.
Intézményi szintű rendezvényeken, ünnepeken és előadásokon az Óvodai- és Tanári Kollégium
minden teljes állású tagja köteles részt venni.
Az évnyitó előtt, illetve az évzáró után a Kollégium többnapos konferenciát tart, aminek keretében a
már korábban meghatározott témákról beszélget. A részvétel a Kollégium minden tagjára nézve
kötelező.
Minden tanár köteles az iskola eszközeivel (taneszközök, irodai eszközök, telefon, villany, víz, stb.)
takarékosan és ésszerűen bánni.
Minden, a pedagógiai munkában részt vevő pedagógus és segítő tudomásul veszi, hogy
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munkaköréből, feladatköréből adódóan bizalmas információkhoz jut. Ezért kötelezettséget vállal arra,
hogy minden ilyen jellegű információt bizalmasan kezel, nem közöl illetéktelen személyekkel.

Bérezés
A pedagógusok bérezése a köznevelési törvényben meghatározott pedagógus bértábla szerint
történik.
Kivételes esetekben, ha valamely pedagógus anyagi segítséget kér, annak elbírálása a Gazdasági
Csoport és a Fenntartó hatáskörébe tartozik. Az érintett pedagógusnak írásban kell kérelmeznie és
indokolnia a kért segítség okát és annak mértékét.

A helyettesítés rendje
Legkésőbb az adott napon, 7.30 óráig köteles minden beteg munkatárs jelezni az
Intézményképviselőnek hiányzását, hogy a pedagógiai munka zavartalanul folyhasson az iskolában.
Hivatalos távollétnek csak az minősül, amikor a távollét oka olyan elfoglaltság, amelyre az Óvodai
és Tanári Konferencia vagy felkérte az illető tanárt, vagy amihez hivatalosan hozzájárult. A tanárnak
előre be kell jelentenie távolléte okát, idejét. A hivatalos távollét idejére a tanár teljes fizetést kap. Ha
a távollét oka olyan elfoglaltság, amelyre a Konferencia kérte föl az illető tanárt, akkor az azzal járó
költségek is az iskola költségvetését terhelik.
Elfogadott távollétnek az minősül, amikor a tanár a Konferencia előzetes jóváhagyásával hivatalos,
vagy személyes ügyben van távol.
A tanárok munkavégzését segíti az egymás közötti hospitálás. A hospitálási szándékot a tervezett
időpontnál egy héttel korábban kell egyeztetni azzal a tanárral, akinél a hospitálás történni fog,
valamint az őt helyettesítő tanárral.
A fentieken kívül az iskola más távollétet nem tud elfogadni. Amennyiben a tanár az adott napon 7.30
óráig nem jelenti be a hiányzását, és a tanóráján nem jelenik meg, abban az esetben azt a napot a
fizetés nélküli szabadsága rovására írják. Minden hiányzást be kell vezetni a helyettesítési naplóba.
A bejegyzésnek tartalmaznia kell a távolmaradó tanár nevét, a távollét okát, időpontját és a
helyettesítő tanár nevét.
A pedagógusnak a munkából való távolmaradását előzetesen jeleznie és utólag igazolnia kell.
Betegség esetén a hiányzó pedagógus a jogszabályok szerinti táppénzre jogosult.
A betegség miatt a munkából kieső pedagógust társa helyettesíti. 15 munkanapot meghaladó hiányzás
esetén az IK napirendre tűzi az adott pedagógussal kapcsolatban kialakult helyzetet és dönt a további
lépésekről.
A pedagógus munkaviszonyának megszűnése
A munkaviszony megszűnik, ha a munkaszerződésben meghatározott munkakapcsolat megszűnik,
vagy ha a szerződést valamelyik fél felbontja. A pedagógiai munka folyamatosságának és
zavartalanságának az érdekében tanév közben csak különösen indokolt esetben kerülhet sor erre.
Ha egy pedagógus munkaviszonyának megszüntetésének gondolata mögött a háttérben az illető
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pedagógus körül felmerülő probléma húzódik meg, akkor a munkaviszony megszüntetése előtt végig
kell járni azokat a lépéseket, amelyekkel az adott nehézség esetleg orvosolható (Panaszkezelési
szabályzat, ld. melléklet)
Ezek:
A probléma megbeszélése az érintett pedagógussal.
Amennyiben a megbeszélés nem jár eredménnyel, a pedagógust érintő problémának a (pedagógusok,
tanulók, szülők részéről írásban vagy szóban történő) felvetése az Óvodai és Tanári Konferencia előtt.
A Konferencia megvizsgálja, hogy valós-e a felmerült probléma.
Indokolt felvetés esetén a felmerült problémát jelzi az illető pedagógusnak.
A Konferencia beszélgetést folytat az érintett pedagógusokkal, tanulókkal, szülőkkel; segítő lépéseket
dolgoz ki (pl. belső hospitálás, stb.).
Amennyiben a Konferencia és az érintettek is megoldottnak tekintik a problémát, akkor a pedagógus
továbbra is részt vesz az intézményi munkában, s a Konferencia tájékoztatja erről az érintetteket.
Ha a probléma minden igyekezet ellenére sem oldódik meg, akkor az Óvodai és Tanári Kollégium –
minimum 4 működő évfolyam esetén önállóan, egyéb esetben a Fenntartó bevonásával – a
munkaviszony megszűntetésére, módosítására, stb. vonatkozó döntést hoz.
Ezt ismertetik az illető pedagógussal.
Az illető pedagógus és az Intézményképviselő a döntés értelmében egyezteti a további lépéseket.
Az Intézményi Konferencia tájékoztatása.
Távozása esetén a pedagógus köteles az addig végzett munkája főbb állomásait írásban rögzíteni, és
a leírtakat az Intézményképviselőnek átadni.

Óvodapedagógusokra vonatkozó egyéb szabályok
Az intézmény hivatalos munkaidejében mindig tartózkodik 1 fő óvodapedagógus az óvodában.
A pedagógusok munkarendjét úgy kell meghatározni, hogy az intézmény hivatalos munkaidejében
vagy az óvodavezető, vagy a helyettese jelen legyen.
Az óvodában minden alkalmazottnak kötelező betartania az általános munka– és balesetvédelmi
szabályokat.
A pedagógusok jogait és kötelességeit a köznevelési törvény rögzíti. A nevelési intézményben
dolgozó pedagógus heti teljes munkaideje:
• az óvodában folyó munkából,
• az óvodában felmerülő egyéb teendő ellátásából,
• a nevelőmunkára történő felkészüléshez szükséges időből,
• az óvodán kívüli munkák ellátásához szükséges (beszerzés stb.) időből,
• intézményi szintű rendezvényeken, ünnepeken és előadásokon való részvételből áll.
A munkamegosztást a pedagógusok maguk határozzák meg, annak kialakításánál alapelv az óvoda
zavartalan feladatellátása és a pedagógusok egyenletes terhelése, arányos munkavégzése.
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4.3.9.7 NEM PEDAGÓGUS DOLGOZÓK
Az iskola nem pedagógiai dolgozói intézményi alkalmazásban vannak, felvételükről a beérkezett
pályázatok alapján, elbocsátásukról a hatályos jogszabályok alapján az Intézményi Konferencia dönt.
Az intézményben a nem pedagógus munkavállalók munkarendjét a jogszabályok betartásával az
intézmény zavartalan működése érdekében az Intézményi Konferencia állapítja meg. Munkaköri
leírásukat az Intézményképviselő és a Gazdasági Felelős közösen készíti el. A törvényes munkaidő
és pihenőidő figyelembevételével az intézmény vezetői tesznek javaslatot a napi munkarend
összehangolt kialakítására, megváltoztatására, és a munkavállalók szabadságának kiadására. A napi
munkaidő megváltoztatása az Intézményképviselő, adminisztratív és technikai dolgozók esetében az
Intézményképviselő, vagy a Gazdasági Felelős szóbeli vagy írásos utasításával történik.

Az Intézményi titkár
Az intézményi titkár fő feladata az intézménnyel (óvodával és iskolával) kapcsolatos adminisztratív
teendők ellátása. Személyéről és béréről az Intézményi Konferencia véleményezése alapján az
Intézményképviselő dönt. Az intézményi titkár köteles a munkájáról folyamatos tájékoztatást adni az
Intézményi Konferenciának. Bérét az Intézményi Konferencia és az Intézményképviselő határozza
meg. Munkavégzésének ellenőrzését az Intézményképviselő végzi.
Feladatai:
•

•
•
•
•
•

az Intézményi konferencia döntéseinek megfelelő adminisztratív tevékenység, levelezés
lebonyolítása,
a szükséges nyilvántartások (tanulók és alkalmazottak adatai, címlisták, stb.) vezetése,
a szükséges napi adminisztráció elvégzése,
telefonhívásoknak, üzeneteknek, faxoknak, leveleknek az érintettek felé történő továbbítása,
a hivatalos levelek iktatása, az Iratkezelési Szabályzat szerint
a helyi adminisztrációs, irattározási rendszerek (ügyviteli rendszer) kezelése, megfelelő
iratkezelés,
a bizonyítványok rendszerezése, tárolása,
igazolványok, igazolások kitöltése, kiállítása,
beiratkozással kapcsolatos feladatok,
az intézmény alkalmazottainak be- és kiléptetése, munkaszerződések nyilvántartása, kezelése,
helyi pénztár kezelése,

•

statisztika (KIR-STAT) elkészítése (gazdasági felelőssel).

•
•
•
•

Gazdasági Felelős
Az intézménygazdálkodással kapcsolatos irányítási feladatokat a Gazdasági Felelős (továbbiakban
GF) látja el, a feladatok elvégzéséért teljes körű felelősséget vállal, munkáját az Intézményi
Konferencia, az Intézményképviselő és a Fenntartó ellenőrzi, és beszámolási kötelezettsége van az
intézmény egyéb fórumai irányába. Személyéről az Intézményi Konferencia dönt. A mindenkori GF
tagja a Gazdasági Csoportnak, az Igazgatási- és az Intézményi Konferenciának.
Az intézmény részben önállóan gazdálkodó jogi személy. A hatékonyabb gazdasági működés
érdekében az intézményben Gazdasági Felelős dolgozik. A Gazdasági Felelős az Intézményi
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Konferencia tagja. Ő látja el a Gazdasági Csoport vezetését. A Gazdasági Felelős köteles a
munkájáról folyamatos tájékoztatást adni az Intézményi Konferenciának és az Egyesületi
Közgyűlésnek.
A Gazdasági Felelős feladatai:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

az Intézmény működéséhez szükséges gazdálkodás irányítása;
az Intézmény éves költségvetés-tervezetének kidolgozása, elfogadtatása, jóváhagyatása a
Gazdasági Csoporttal együttműködve, a csoport munkáját szervezve egészen a költségvetés
elfogadásáig;
az elfogadott költségvetés folyamatos betartása/betartatása, a gazdasági folyamatok
ellenőrzése, az ezzel kapcsolatos havi jelentések, kontrolling táblák elkészítése, azok
elküldése az Intézményképviselő, a Fenntartó és az Intézményi Konferencia részére;
a költségvetéstől való eltérés - ha az Intézmény gazdálkodását jelentősen befolyásolja, akkor
azonnali - jelzése az Intézményképviselő, az Intézményi Konferencia és az Egyesület felé;
a Pedagógiai Program megvalósításához szükséges tárgyi feltételeknek a költségvetésben
meghatározottak alapján történő biztosítása;
könyvelési, bérszámfejtési, adózási, társadalombiztosítási, számviteli munkák elvégzéséről
való gondoskodás;
a szülői fizetési kötelezettség irányadó mértékének és a támogatás rendszerének kidolgozása
a Szülői Kollégiummal közösen;
a szülői fizetések teljesítésének nyilvántarttatása, annak ellenőrzése, azokról az Intézményi
Konferencia tájékoztatása az általuk meghatározottak szerint;
a szülői fizetési vállalás elmaradása esetén az adott család figyelmének felhívása, illetve az
intézmény következményrendszerének működtetése a szükséges szervezetek bevonásával;
egyéb bevételi források keresése, pályázati kiírások figyelemmel kísérése, pályázatok írása
a gazdasági nyilvánosság biztosítása, korrekt információs rend kialakítása, a hatályos
törvények és jogszabályok keretein belül;
az Egyesület felé történő adminisztratív kapcsolat (elszámolás, levelezés, kölcsönös
információáramlás) kialakítása és fenntartása;
megbízások, szerződések, munkaszerződések adminisztratív előkészítése;
költségvetési beszámolók elkészítése;
a folyamatosan változó gazdasági környezethez, szabályozáshoz való rugalmas
alkalmazkodás;

Takarító, karbantartó
A takarítást és a karbantartást az óvoda és iskola épületében is a szülők végezhetik, a csökkentett
szülői hozzájárulás kompenzálására. Az elvégzett munka ellenértékét az Egyesület jóváírja a
szülőnek, az elszámolás szabályait a Gazdasági Felelős dolgozza ki a Szülői Kollégium
egyetértésével.
Takarítási naplóban vezetik az elvégzett munkát. Az Egyesület egy tagjának koordinálásával történik
a munka szervezése: a szülők heti és havi beosztásban az épületen belül és kívül is végzik a kapott
feladatokat. A karbantartás is ugyanilyen formában működik a megállapodások szerint.
4.3.4. Az intézmény működtetése, gazdálkodása
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4.3.4.1.

Az Intézmény működési rendje

Az Intézmény működési rendjét, úgymint az Óvoda és Iskola épületek használata; a tanítási órák,
óraközi szünetek rendje; étkezés; napközi; dohányzással kapcsolatos előírások az SZMSZ
mellékleteként csatolt óvodai és iskolai Házirendek részletezik.

4.3.4.2.

Cégjegyzés, képviselet, rendelkezési jog

A cégjegyzési, illetve képviseleti jogkör szabályozása kiterjed az Intézményből kibocsátásra kerülő
minden olyan szóbeli, vagy írásbeli nyilatkozatra, amelynek megtétele, illetve kiadása az Intézmény
részére jogok megszerzését vagy lemondását, illetve kötelezettségek vállalását és felmondását
eredményezi (kötelezettségvállalási jogosultság); minden olyan szóbeli, vagy írásbeli nyilatkozatra,
amely nem eredményez jogszerzést, jog lemondást, kötelezettségvállalást, vagy kötelezettségfelmondást, hanem az Intézmény részéről az adott nyilatkozó feladatkörébe tartozó ügyek intézését
célozza (képviseleti jogosultság).
A cégjegyzés akként történik, hogy az intézménybélyegzővel előnyomott vagy nyomdatechnikával
nyomtatott, kézzel vagy géppel előírt neve alá a jogosult(ak) az aláírási nyilatkozat(uk) szerinti
aláírását (együttesen) csatolja.
100. 000 (százezer) forintos értékhatárig (ha a költségvetés tartalmazza az adott tételt) az
intézményképviselő (távollétében az általa megbízott pedagógus) és a gazdasági felelős (távollétében
az általa megbízott személy) együttesen jegyzik az intézményt.
100. 000 (százezer) forintos értékhatár felett (vagy költségvetésen kívül eső tétel esetén) az
intézményképviselő (távollétében a gazdasági felelős vagy az egyik intézményképviselő által
megbízott pedagógus) és a fenntartó egyesület meghatalmazott képviselője közösen jegyzik az
intézményt.
4.3.4.3.

Cégjegyzési jogosultsággal rendelkezők köre

Az Intézményt a mindenkori Intézményképviselő és a Gazdasági Felelős önállóan jegyzi.
4.3.4.4.

A bankszámlák fölötti rendelkezési jog

Az Intézmény bankszámlái fölött önálló aláírási joggal rendelkezik az Intézményképviselő és a
Gazdasági Felelős.
4.3.4.5.

Az Intézmény vagyona feletti rendelkezési jog

Az Intézmény a Fenntartó által rendelkezésére bocsátott vagyont oktatási célokra szabadon
felhasználhatja, de azt nem idegenítheti el. Az Intézmény telephelyének bérletéről a Fenntartó köti
meg a szerződést a bérbeadóval.
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4.3.4.6.

Az Intézmény gazdálkodása

A Fenntartó az Intézményt részben önálló gazdálkodási jogkörrel ruházta fel, az a nem állami
fenntartású közoktatási intézményekre érvényes jogszabályok és belső szabályzók szerint önállóan
gazdálkodik eszközeivel. Az Intézmény működtetésének, fenntartásának anyagi feltételeit, kereteit
az Intézmény éves költségvetése alapján a tényleges anyagi lehetőségei határozzák meg. Az éves
költségvetést a Fenntartó által meghatározott keretek szerint a Gazdasági Csoport állítja össze, az
Intézményi Konferencia véleményezi, és a Fenntartó hagyja jóvá. A költségvetés elkészítésének és
évközi felülvizsgálatának részletes menetét, időzítését és szabályait a Gazdasági Csoport határozza
meg, és az Intézményi Konferencia hagyja jóvá. A Gazdasági Csoport az általa meghatározott
időközönként áttekinti a költségvetés alakulását. Az esetleges módosító eljárás megegyezik az
Intézmény éves költségvetésének jóváhagyási eljárásával.

4.3.4.7.

Az Intézmény bevételei

Az Intézmény a költségvetés elkészítésekor a következő bevételeket veszi figyelembe:
•
•
•
•
•

az állami költségvetés által meghatározott normatív állami hozzájárulás (köznevelési
normatíva), vagy a köznevelési törvényből következő más, rendszeres állami támogatás,
Fenntartótól kapott támogatás,
pályázatokon elnyert összegek,
szülői hozzájárulások,
egyéb támogatások.
4.3.4.8.

Bérgazdálkodás

A költségvetésben meghatározott kereteken belül, a vonatkozó jogszabályok alapján az intézmény
önálló bérgazdálkodást folytat. A bérgazdálkodás elveit az Igazgatási Konferencia dolgozza ki, a
Gazdasági Csoport beilleszti a költségvetésbe.
4.3.4.9.

A gazdálkodás szerve, a Gazdasági csoport

Az Intézmény Gazdasági Csoport (továbbiakban GCS) elnevezéssel saját gazdálkodásának
lebonyolítása érdekében szervezeti egységet működtet, amelynek feladata az Intézmény
gazdálkodásának rendszeres ellenőrzése, költségvetésének megtervezése és végrehajtása, a Fizetési
Szabályzat kidolgozása.
A GCS tagjai:
·
·
·
·
·
·

Intézményképviselő
Gazdasági Felelős
Intézményi titkár
Óvodai- és Tanári Kollégium delegáltja
Szülői Kollégium delegáltja
Fenntartó delegáltja

A GCS külsős, jogi és gazdasági szférában jártas szakemberek segítségét kérheti. A GCS ülésekről
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jegyzőkönyv készül.

5. SZÜLŐI KOLLÉGIUM
5.1.1. Szülői Kollégium feladatai
5.1.2. Szülők jogai és kötelességei
•

•

•

A szülők a szülői közösség tagjaiként gyakorolják a szabad óvoda- és iskolaválasztásból
adódó jogokat és kötelességeket. Tudomásul veszik, hogy az Intézmény működése, a
gyerekek, pedagógusok kapcsolata a Waldorf-pedagógián alapszik. A szülők az Intézménnyel
történő együttműködés során figyelembe veszik az Intézmény pedagógusainak pedagógiai
ajánlásait, ugyanakkor képviselik a gyermekeik érdekeit és jogait. A pedagógusokkal
kialakított személyes kapcsolattartás révén, a szülői körökön, óvodai, iskolai ünnepeken,
rendezvényeken való részvételen keresztül bekapcsolódhatnak az Intézményben folyó
szellemi munkába, továbbá kereshetik és megteremthetik az ez irányú elmélyülés más
formáit, lehetőségeit is. Tiszteletben tartják a pedagógusok szellemi, pedagógiai munkáját,
abba beleavatkozni nem kívánnak. Ugyanakkor észrevételezhetik az Intézmény
alapdokumentumaiban megfogalmazottakkal össze nem egyeztethető jelenségeket.
Személyes probléma esetén az osztálytanítókhoz/osztálykísérőkhöz, az érintett tanárokhoz,
illetve óvodapedagógusokhoz fordulhatnak, akikkel aztán közösen keresnek megoldást.
Osztály/csoport szintű probléma esetén az osztály/csoport szülői közösségével és az adott
osztályban tanító tanárokkal/óvodapedagógusokkal közösen keresik a megoldást, a
továbblépés lehetőségeit. Megoldatlan problémák esetén a Pedagógiai Kollégiumhoz
fordulhatnak. Amennyiben az adott probléma ezt követően sem oldódik meg, akkor közös
Szülő - Pedagógus Konferencia összehívását kezdeményezhetik. Következő lépésként
fordulhatnak az Intézményi Konferenciához.
A szülői közösség az Intézmény fenntartásának a meghatározó ereje. A szülők adománnyal,
önkéntesen vállalt munkák elvégzésével és egyéb támogatásokkal járulnak hozzá az
Intézmény működtetéséhez, fenntartásához, és ezt minden tanévben megújítandó
Együttműködési Megállapodás keretében írásba is foglalja a szülő és az intézmény
képviselője. A szülők tudomásul veszik, hogy az Intézményben a tanulói jogviszony létesítése
és fenntartása szülői fizetési kötelezettséghez kötött. A tanulói jogviszony megszűnésekor a
szülő köteles az Intézmény vagy az Egyesület felé fennálló tartozását rendezni, valamint az
Intézmény tulajdonát képező, tanulónál levő eszközeit visszaszolgáltatni.

5.1.3. A Szülői Kollégium
A szülői közösséget az Intézménybe járó gyerekek szülei, a következő tanévre beíratott
gyermekek szülei, illetve a várólistán lévő gyermekek szülei alkotják. A szülői közösség
szervezeti formája a közoktatási törvényben szülői szervezetként szereplő testületnek megfelelő,
jelen SZMSZ-ben található bővített jogkörökkel rendelkező: Szülői Kollégium (továbbiakban
SZK).
Működésének célja az Intézmény működésének és fejlődésének, valamint a Fenntartó és a
Pedagógiai Kollégium munkájának igény szerinti segítése. Kapcsolatot és információáramlást
biztosít a szülői közösség és a Fenntartó, illetve a szülői közösség és a Pedagógiai Kollégium
között. Képviseli az őt delegáló közösség érdekeit, problémáit, véleményét és akaratát, illetve
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szerepet játszik a megoldandó feladatok feltárásában, valamint a lehetséges alternatívák
kidolgozásában.
A SZK maga állapítja meg a működése szabályait, állásfoglalásainak és döntései kialakításának
a módját. Működési rendje az Intézmény önálló szabályzatai közé tartozik. Annak változásakor a
SZK vezetője 3 napon belül köteles az Intézményi Konferenciát és az Intézményképviselőt
értesíteni.A szülői közösség az Intézmény fenntartásának egyik meghatározó ereje. A szülők
adománnyal, önkéntesen vállalt munkák elvégzésével és egyéb támogatásokkal járulnak hozzá az
Intézmény működtetéséhez, fenntartásához, és ezt minden tanévben megújítandó Együttműködési
Megállapodás keretében írásba is foglalja a szülő és az intézmény képviselője. A szülők
tudomásul veszik, hogy az Intézményben a tanulói jogviszony létesítése és fenntartása szülői
fizetési kötelezettséghez kötött. A tanulói jogviszony megszűnésekor a szülő köteles az
Intézmény vagy az Egyesület felé fennálló tartozását rendezni, valamint az Intézmény tulajdonát
képező, tanulónál levő eszközeit visszaszolgáltatni.
Szülők jogai és kötelességei
•

•

•

A szülők a szülői közösség tagjaiként gyakorolják a szabad óvoda- és iskolaválasztásból
adódó jogokat és kötelességeket. Tudomásul veszik, hogy az Intézmény működése, a
gyerekek, pedagógusok kapcsolata a Waldorf-pedagógián alapszik. A szülők az Intézménnyel
történő együttműködés során figyelembe veszik az Intézmény pedagógusainak pedagógiai
ajánlásait, ugyanakkor képviselik a gyermekeik érdekeit és jogait. A pedagógusokkal
kialakított személyes kapcsolattartás révén, a szülői körökön, óvodai, iskolai ünnepeken,
rendezvényeken való részvételen keresztül bekapcsolódhatnak az Intézményben folyó
szellemi munkába, továbbá kereshetik és megteremthetik az ez irányú elmélyülés más
formáit, lehetőségeit is. Tiszteletben tartják a pedagógusok szellemi, pedagógiai munkáját,
abba beleavatkozni nem kívánnak. Ugyanakkor észrevételezhetik az Intézmény
alapdokumentumaiban megfogalmazottakkal össze nem egyeztethető jelenségeket.
A szülők probléma esetén betartják a Panaszkezelési szabályzatban foglaltakat, azaz elsőként
a konfliktust az illetővel rendezik. Az SZK elé olyan problémák, kérdések kerülhetnek
közösségi beszélgetésre, melyeket az illető már rendezett vagy rendezni próbált a
konfliktusban érintett másik féllel/felekkel.
A SZK egyetértési jogot gyakorol az SZMSZ és módosításának elfogadásakor. Ki kell kérni
a véleményét a Házirend, a Pedagógiai program, az éves munkaterv, az Együttműködési
Megállapodás tartalmának elfogadásával, illetve módosításával kapcsolatosan, valamint a
szülői fizetési kötelezettséggel kapcsolatos kedvezmények elvének meghatározásakor.

5.1.4. A Szülői Kollégium jogkörei
5.1.4.1.
•
•
•

Döntési jogok

a SZK vezetőjének, helyettesének, az Intézményi Konferencia és a Gazdasági Csoport szülői
képviselőinek a megválasztása;
Szülő - Pedagógus Konferencia összehívása.
a SZK vezetője által készített, SZK működését értékelő éves beszámoló elfogadása vagy
elutasítása.
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5.1.4.2.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a jogszabályokban a szülői szervezetre ruházott véleményezési jogkört igénylő ügyekkel
kapcsolatban;
az SZMSZ, Házirend, Pedagógiai Program, Együttműködési Megállapodás elfogadásával,
illetve módosításával kapcsolatosan;
tanév helyi rendjének elfogadásával, illetve módosításával kapcsolatosan;
az Intézmény költségvetésének az elfogadásával, illetve módosításával kapcsolatosan;
az Intézmény és szülők közötti Együttműködési Megállapodás tartalmának elfogadásával,
illetve módosításával kapcsolatosan;
a Gazdasági Felelős megbízásával kapcsolatosan;
az Intézmény szövetséghez, szervezethez való csatlakozása és onnan való kilépése
kérdésében;
a Magyar Waldorf Szövetségben az Intézmény képviseletét ellátó személy (személyek)
megválasztásával, visszahívásával kapcsolatosan;
jövőkép súlypontjaival kapcsolatosan;
az intézményépülettel kapcsolatos ügyekben (költözés, osztályok elhelyezése);
a diákétkeztetéssel kapcsolatosan;
az Intézményi Konferencia által készített, az intézmény működését értékelő éves
beszámolóval kapcsolatban;
az SZK vezetőjén keresztül az Intézményhez újonnan csatlakozni kívánó családok
felvételével kapcsolatban;
az SZK vezetőjén keresztül az Intézményhez újonnan csatlakozó pedagógus és technikai
személyzet felvételével kapcsolatban.
A szülői kollégium delegáltja részt vehet a pedagógus kiválasztásban és véleményezheti a
jelöltet
5.1.4.3.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Véleményezési jogok

Javaslattételi jogok

az Intézményben, a szülői közösségben felmerülő, többeket érintő problémák/kérdések
feltárása;
a tanulókat, óvodásokat, illetve az Intézmény dolgozóit és a szülőket közösen érintő fegyelmi
ügyek;
a gyermek- és ifjúságvédelmi kérdések;
a nagyobb fenntartási, fejlesztési munkák tervezése, szervezése;
külkapcsolatok kialakítása, ápolása, támogatók keresése;
ünnepek, rendezvények szervezése, tartalmával kapcsolatos vélemények;
a szülői közösség felől érkező szociális ügyek elbírálásával kapcsolatos vélemények;
gazdasági kérdések;
intézménygyűlés összehívása;
a létesítmények használatával kapcsolatos vélemény
5.1.5. Munkacsoportok

Kommunikációs munkacsoport …
… feladata, hogy az intézmény és közösség szellemisége tükröződjön a kifelé és befelé irányuló
kommunikációban, tárgyi környezetben és ezt a szellemiséget
fizikai és kommunikációs jegyeiben hordozza és láttassa azon értékeket, melyeket a Waldorf
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pedagógia képvisel, s mely értékeket ezen pedagógián keresztül kívánunk átadni a gyermekeknek,
családoknak - mindezt összhangban a Vezérképünkben megfogalmazott gondolatokkal. A
kommunikáció MCS feladata az információ áramlás (akár belső vagy külső) módjának, csatornáinak
kidolgozása, illetve minden megjelenési forma összehangolása, megszervezése.
A Kommunikáció MCS Arculat alcsoportja felel a szellemiség fizikai tükrözéséért, úgy mint:
-

fizikai környezet (épület, termek, berendezési tárgyak, ajándék tárgyak)
nyomtatott anyagok megjelenése (akár kommunikációs, akár belső használatú
dokumentumok)
olyan, az Intézmény bármely nemű megjelenésével kapcsolatos véleménynyilvánítás, mely
érinti és hatással van az Intézmény és az Egyesület imázsára.

A Kommunikáció MCS Rendezvényekért felelős alcsoportjának feladata:
-

rendezvény-naptár összeállítása a TK-val közösen
rendezvények megszervezése
rendezvények kommunikációja
rendezvények lebonyolítása
rendezvények utáni visszatekintés

Szülői életút' munkacsoport …
… a szülők Waldorf életét kíséri egészen attól a pillanattól kezdve, amikor kapcsolatba kerülnek a
Waldorf pedagógiával és az Aranyhal Waldorf intézménnyel. A munkacsoport segítséget nyújt a
szülőknek abban, hogy megismerjék milyen is Waldorf szülőnek lenni és hogy minél finomabban és
könnyebben a közösség részévé tudjanak válni. Útjuk során támogatja őket abban, hogy megtalálják
a helyüket és feladatukat a közösségben, hogy cselekedeteik gyermekük és saját maguk egészséges
fejlődése érdekében történjenek.
A szülői életút mcs feladatai:
-

érdeklődő szülőkkel való kapcsolattartás
érdeklődő és új szülőknek szóló mentor program kidolgozása, működtetése
új szülők bevonása a közösségi életbe
kevésbé aktív szülők bevonása a munkacsoportok és közösség életébe
meglévő szülőkkel való kapcsolattartás
a szülői munkák megszervezése (pl. rendezvények, ünnepek lebonyolításához szükséges
munkák)

5.1.6. Fórumok
•
Az SZK rendszeresen – a tanév során legalább havonta egyszer - tartja az üléseit, melynek
megnevezése „Szülői Kör”. A „Szülői Kör” a teljes szülői közösség számára nyitott, s ezen esemény
a szülők hivatalos információszerzésének a fóruma. Ezért ezen fórumra – a három pillér közti
információáramlást biztosítva szükség esetén a Fenntartó és az Óvodai és TanáriKollégium
képviselője meghívást kap. Indokolt esetben, nagy horderejű döntések meghozatala előtt SzülőPedagógus Konferenciát kezdeményezhet, illetve az Intézményi Konferenciától rendkívüli gyűlés
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összehívását kérheti.
•
A szülői kör tartalmaz szellemi részt, tájékoztató-informatív részt, ahol a másik két pillér
illetve az IK részéről a szülőknek szóló információ kerül átadásra, illetve szervezési részt, ahol a
szülők átbeszélik az aktuális teendőket, felmerült problémákat, kérdéseket.
•
A szülői körön elhangzottakról jegyzőkönyv készül, melyet a fórum után az SZK minden tagja
megkap. A jegyzőköny tartalmazza az elhangzottak kivonatát, lényegét, illetve a döntéseket,
határozatokat, feladatokat és felelősöket.
5.1.7. Képviselő
Az SZK a tanév utolsó szülői körén választja a következő tanévre szóló képviselőjét. A képviselő
ezután felkéri a feladatok ellátásához szükséges helyettesét, illetve segítőit (pl. segítő aki az óvodai
feladatokért felel, jegyzőkönyv vezető, stb.) A felkért segítők személyét az SZK a tanév első szülői
körén jóváhagyja.
A SZK képviselője, illetve helyettese jogosult a SZK nevében eljárni és azt az Intézmény más
fórumai előtt, illetve külső kapcsolatokban képviselni.
SZK képviselő feladatai:

•

•
•

o a SZK képviselete az Intézményi Konferencián;
o beszámolási kötelezettség, tájékoztatás a SZK részére az Intézményi Konferencián
történtekről;
o a szülői jogok biztosításának érdekképviselete, a szülői kollégium érdekérvényesítése,
a szülői kollégium véleményének, képviselete azoknál a területeknél, ahol a SZK-nak
véleményezési joga van.
o Az SZK-hoz tartozó két munkacsoport munkájának összefogása, összehangolása
o A panaszút betartatása, őszinte és közvetlen kommunikáció elősegítése
A SZK-tól kapott bizalom a képviselőt feljogosítja arra, hogy a szülői közösség érdekeit,
véleményét, adott ügyekben kialakított álláspontját kiemelten szem előtt tartva saját belátásuk
szerint döntsenek az Intézményi Konferencián, a SZK irányába történő folyamatos
beszámolási kötelezettség mellett.
A SZK képviselői visszahívhatók a SZK döntése nyomán.
A SZK vezetője minden tanév végén beszámolót készít a SZK éves működéséről, amelyet
elfogadás után nyilvánosságra kell hozni.

6. FENNTARTÓ
6.1.1. Fenntartó feladatai
Waldorf-pedagógiai rendszerű óvodát, iskolát és középiskolát alapít, működésüket támogatja és az
intézményeket fenntartja. Támogatja a gyermekneveléssel kapcsolatos pedagógiai, antropológiai és
antropozófiai, szociológiai és orvosi szakismeretek kutatását, fejlesztését, terjesztését. Tevékenysége
körében ismeretterjesztést folytat előadások, rendezvények, szellemi műhelyek szervezésével.
Kulturális és művészeti rendezvényeket, eseményeket (színielőadások, koncertek, kiállítások,
kézműves műhelyek stb.) szervez a gyermekek, szülők, pedagógusok, támogatók és az erre fogékony
közönség részére, továbbá mindezek szervezését, bonyolítását támogatja. Céljához kapcsolódóan
közösségi együttléteket szervez, együttműködik, illetve kapcsolatot ápol hasonló céllal működő hazai
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és külföldi szervezetekkel és intézményekkel. Támogatókat kutat fel és pályázatokon vesz részt a
céljai megvalósításához szükséges anyagi alapok biztosítása érdekében, önkénteseket kutat fel,
aktivitásaikat bevonja és szervezi céljai megvalósítása érdekében.
6.1.2. Fenntartó jogkörei
Összhangban a 3.1.1. ponttal.
6.1.2.1.
•
•
•
•
•

az Egyesület vezetőjének, a választmányi tagok, az Intézményi Konferencia és a Gazdasági
Csoport fenntartói képviselőinek a megválasztása;
a szülői fizetési kötelezettséggel kapcsolatos irányadó összegek meghatározása;
Fenntartói – Szülői, Fenntartói - Pedagógus Konferencia, Intézményi Konferencia
összehívása (lásd 3.1 pont).
az intézményképviselő kinevezése,
az intézményi költségvetés elfogadása.
6.1.2.2.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Véleményezési jogok

az SZMSZ, Házirend, Pedagógiai Program, Együttműködési Megállapodás elfogadásával,
illetve módosításával kapcsolatosan;
tanév helyi rendjének elfogadásával, illetve módosításával kapcsolatosan;
az Intézmény költségvetésének az elfogadásával, illetve módosításával kapcsolatosan;
az Intézmény és szülők közötti Együttműködési Megállapodás tartalmának elfogadásával,
illetve módosításával kapcsolatosan;
a Gazdasági Felelős megbízásával kapcsolatosan;
az Intézmény szövetséghez, szervezethez való csatlakozása és onnan való kilépése
kérdésében;
a Magyar Waldorf Szövetségben az Intézmény képviseletét ellátó személy (személyek)
megválasztásával, visszahívásával kapcsolatosan;
jövőkép súlypontjaival kapcsolatosan;
az intézményépülettel kapcsolatos ügyekben (költözés, osztályok elhelyezése);
a diákétkeztetéssel kapcsolatosan;
az Intézményi Konferencia által készített, az intézmény működését értékelő éves
beszámolóval kapcsolatban;
az FCS-n keresztül az Intézményhez újonnan csatlakozni kívánó családok felvételével
kapcsolatban;
az FCS-n keresztül az Intézményhez újonnan csatlakozó pedagógus és technikai személyzet
felvételével kapcsolatban.
az FCS delegáltja részt vehet a pedagógus kiválasztásban és véleményezheti a jelöltet
a nagyobb fenntartási, fejlesztési munkák tervezése, szervezése;
gazdasági kérdések;
a létesítmények használatával kapcsolatos
6.1.2.3.

•
•

Döntési jogok

Javaslattételi jogok

az Intézményben, a szülői közösségben felmerülő problémák;
külkapcsolatok kialakítása, ápolása, támogatók keresése;
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•
•
•

ünnepek, rendezvények szervezése, tartalmával kapcsolatos vélemények;
a szülői közösség felől érkező szociális ügyek elbírálásával kapcsolatos vélemények;
intézménygyűlés összehívása;
6.1.3. Szülői fizetési kötelezettségek
6.1.3.1.

•
•

•
•

A szülői hozzájárulás

Az Intézmény fő bevételi forrása az államtól kapott normatív támogatás.
Az Intézmény működését elősegítendő, a szülők egy előre meghatározott összegű támogatást
fizetnek havi rendszerességgel. Ennek mértékéről és módjáról a Fenntartóval és az
Intézménnyel kötnek Együttműködési Megállapodást. Az óvodás/tanuló az Intézménnyel
akkor létesíthet tanulói jogviszonyt, ha a szülő aláírja a közérdekű kötelezettség vállalását is
tartalmazó Együttműködési Megállapodást. A Tanulói Megállapodás tartalmáról, és az abban
foglaltak be nem tartásáról a felvételi eljárást megelőzően az Intézmény tájékoztatja a szülőket
a honlapján, vagy egyéni tájékoztatás keretében. A megállapodás szövegét az Egyesület
készíti el. A tanulói jogviszony létesítése és fenntartása a szülő által tett közérdekű
kötelezettségvállalás teljesítéséhez kötött.
Fontos, hogy a Waldorf-intézmények senkit sem utasítanak el anyagi nehézségek miatt. Ezért
a szülői közösség minden tagja más-más módon, de ugyanakkora mértékben vállal szerepet
az Intézmény működésének fenntarthatóságában.
A szülői hozzájárulás irányadó összegének meghatározásáról, a befizetés rendjéről, a
kedvezmények igénylésének rendjéről, a vállalt fizetési kötelezettség elmulasztása esetén
érvénybe lépő lépésekről a Fizetési Szabályzat rendelkezik, mely az SZMSZ és az
Együttműködési Megállapodás mellékletét képezi.
6.1.4. Munkacsoportok

A kert munkacsoport …
… feladata az óvoda és az iskola udvarának a kialakítása, beültetése, fenntartása; az óvoda és az
iskolai osztályok zöldséges - fűszeres kertjeinek kialakítása, azok gondozási lehetőségének
megteremtése a gyermekek számára. A pedagógusok kéréseinek és az oktatási igényeknek
megfelelően a felső-kert hasznosításának megtervezése és betelepítése, valamint az udvari játékok
elkészítése. Végül a kert gondozásához szükséges eszközök beszerzésének koordinálása is a Kert
munkacsoport feladata.
A karbantartó munkacsoport …
… a folyamatosságot szeretné elérni az óvoda és az iskola mindennapjaiban.
Tevékenységünk keretében a jelzett hibákat, aktuális problémákat úgy szeretnénk megoldani, hogy a
Waldorf pedagógia zavartalanul kiteljesedhessen az intézményünkben.
Jelenből építkezve, azonban a jövőt tudatosan tervezve szeretnénk biztosítani a nyugodt, zavartalan
feltételeket a gyermekek és pedagógusaink számára.
6.1.5. Fórumok
A Fenntartó elsődleges fóruma az egyesületi közgyűlés. Évente legalább két közgyűlésen
tájékoztatjuk az egyesületi tagokat az aktuális ügyekről.
Az egyesület napi ügyeit, a választmány viszi, melyet Fenntartói Csoportnak (FCS) hívunk. Ennek
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tagjai vesznek részt az intézmény napi működéséhez kapcsolatos feladatk ellátásában, valamint
előkészítik a Fenntartói hosszú távú stratégiáját, vízióit az intézmény és a közösség számára.
Az FCS legalább 2 hetente találkozik az oktatási/nevelési időszakban.

7. TANULÓK KÖZÖSSÉGE
Az óvodások, óvodapedagógusok, a dajka, a gyerekek szüleivel, családtagjaival együtt óvodai
csoportközösséget alkotnak. A csoportközösség a Waldorf-pedagógiának megfelelően, az óvodások
életkori sajátosságaihoz és az intézmény egészéhez igazodva szervezik az életüket.
Az azonos évfolyamra járó és közös tanulócsoportot, osztályt alkotó tanulók az osztálytanítóval, ill.
osztálykísérővel, az osztályban tanító szaktanárokkal és a gyerekek szüleivel, családtagjaival együtt
osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösségek a Waldorf-pedagógiának megfelelően, a tanulók
életkori sajátosságaihoz és az iskola egészéhez igazodva szervezik az életüket.

7.1. ÓVODAI KÖZÖSSÉG
7.1.1. Óvodába történő felvétel
Az óvodai jogviszony jelentkezés alapján, felvétel vagy átvétel útján történhet. A jogviszony
létesítéséről, a felvételről és az átvételről a nevelőtestülettel egyetértésben az Óvodai Kollégium dönt.
A köznevelési törvény szabályozza az óvodai jogviszony keletkezését és megszűnését és az abból
következő jogokat és kötelességeket.
Az óvodába szabad helyek függvényében egész évben van felvétel. Minden nevelési év márciusában
az óvoda tájékoztatja a nyilvánosságot az intézmény honlapján és egyéb kiadványokon keresztül, az
óvodába történő jelentkezés módjáról, idejéről. Ezek után a családot megismeri a Fenntartói- és a
Szülői kör, ahol tájékoztatást kap a család az intézmény működéséről.
Következő lépésként az óvónők a felvételt kérő szülőkkel egyéni beszélgetést tartanak a gyermekről
és a család körülményeiről. Erre a beszélgetésre a szülők kitöltve hozzák magukkal a gyermekükről
készült anamnézist, mely átfogó képet nyújt gyermekük fejlődéséről, egyéniségéről, szokásairól,
betegségeiről. A beszélgetésen a szülők arról mesélnek, hogy mit tartanak gyermekükkel
kapcsolatban a legfontosabbnak. A beszélgetés során tájékoztatást kapnak a Waldorf pedagógia
alapelveiről a helyi Pedagógiai programon keresztül, valamint az óvoda működési rendjéről a
Szervezeti és Működési Szabályzat bemutatásával.
A felvételi időszak része lehet a családlátogatás, amely alkalmat ad a gyermek otthoni, családi
környezetéről való tájékozódásra. A nevelőtestület ezt követően hozza meg döntését az egyes felvételi
kérelmekről, amelyről írásban – legkésőbb az utolsó nevelési napig postázva – értesíti a szülőket.
A felvételi kérelmek elbírálása során a pedagógusok elsősorban a gyermek életkorára, a csoport
összetételére és a családi körülményekre figyelemmel hozzák meg döntésüket.

Óvodába történő felvétel menete
A nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételére az intézmény éves tervében
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előre meghatározott időpontban - az állami és önkormányzati fenntartású intézmények által kijelölt
időpontot megelőzően – kerül sor. Amennyiben átjelentkezéssel kerül hozzánk a gyermek, a szülő az
előző intézményből távozásról szóló hivatalos értesítést hoz. A fogadásról az intézménynek öt
munkanapon belül kötelező értesítést küldeni az előző intézmény vezetője számára.
A beíratással kapcsolatos tudnivalókról a szülőket az érdeklődő családoknak tartott szülői esten,
hirdetőtáblánkon, valamint személyesen tájékoztatjuk.
A vegyes életkorú csoport létszámának kialakítása terén a Nemzeti Köznevelési Törvény
rendelkezései a mérvadók. A gyermek az óvodai nevelést harmadik életévének betöltésekor kezdheti
meg, de legkorábban hat hónappal a harmadik életévének betöltése előtt, és az iskolaérettség
eléréséig, maximum a gyermek nyolc éves koráig maradhat óvodás.
Az óvodába az a gyermek vehető fel, aki megfelel az Alapító Okirat ez irányú rendelkezéseinek. A
gyermek számára az óvodába lépést megfelelő testi és lelki érettség elérése esetén tartjuk jónak. A
gyermek óvodaérettségét a háziorvos igazolásával és az oltási kiskönyv bemutatásával köteles a szülő
bizonyítani. Ezek törzskönyvbe történő bevezetéséről az intézmény gyermekorvosa gondoskodik.??
Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető dönt a
felvételről, a várólistára kerülésről, másik óvodába történő átirányításról, esetleges elutasításról.
7.1.2. Óvodások mulasztásainak igazolása
Igazoltnak tekinthető a hiányzás, ha a szülő a távolmaradást előre bejelentette, a Kikérő nyomtatványt
az óvodában leadta (családi program, üdülés, külföldön való tartózkodás, stb.).
Iskolába készülő gyermekek esetében 5 napnál hosszabb - nem betegség miatti – távolmaradását az
intézmény vezetőjének szóban?? kell jelezni. Iskolába készülő gyerekek esetében 7 igazolatlanul
mulasztott nap elteltével az óvodapedagógus köteles a családdal felvenni a kapcsolatot. Ha ezt
követően sem jelenik meg a gyermek az óvodában, az óvoda vezetője írásbeli felszólítást küld,
melyben rögzíti a megjelenés határidejét. Amennyiben ezt követően sem jön a gyermek óvodába, az
óvodavezető ezt köteles jelezni a település jegyzőjének.

7.2. ISKOLAI KÖZÖSSÉG
7.2.1. Az iskolába történő felvétel
A tanulói jogviszony a gyermek iskolánkba történő felvételével vagy átvétele útján keletkezik.
A Waldorf-iskola nem kötelező felvételt biztosító iskola. Az első osztályok kialakítását a leendő
osztálytanító, a Beiskolázási Csoport és az iskolában tanító tanárok közösen végzik.
Intézményünk felvételi folyamatának lebonyolítására a Tanári Kollégium Minőség-gondozási
Munkacsoportja minden tanévben Beiskolázási Csoportot alakít, melyben a TK megfelelő tagjain
kívül a Szülői Kollégium és a Fenntartó is képviseltetheti magát.
Intézményünk iránt érdeklődő szülők számára a beiratkozási időszak előtt több hónappal előadássorozatot indítunk. Ezeket a Tanári Kollégium tagjai, szülők, meghívott előadók tartják. Az előadók
a Waldorf-pedagógia alapelveinek, fő irányvonalainak ismertetése mellett ilyenkor betekintést
nyújtanak a pedagógia szellemi hátterébe, módszertanába, az intézmény életének jellegzetességeibe.
Ezt követően a szülők felvételi jelentkezési lapot töltenek ki, melyen a megadott kérdések alapján
részletesen le kell írniuk gyermekük eddigi fejlődését és indokolniuk kell az iskolánkba való
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jelentkezésüket. Az iskola jogosult kérni a gyermek személyi adatait, a gyermek eddigi élete,
fejlődése alakulásának jellemzését. Az óvodából kapott iskolaérettségi papírt (esetleg nevelési
tanácsadó szakvéleményt) a szülők a felvételi során be kell, hogy mutassák.
A gyerekek számára szervezett játékos ismerkedés és a szülőkkel folytatott beszélgetés során az első
osztály összeállításáért felelős tanári csoport igyekszik minél pontosabb képet kialakítani a
gyermekről, a szülőkről, a családban kialakult szülő-gyermek kapcsolatról. A leendő osztálytanító,
lehetőség szerint ellátogat a családokhoz, illetve a különböző óvodai csoportokba is, hogy eljövendő
tanítványait otthoni környezetben, illetve az óvodai tevékenységen belül is megismerhesse.
Az első osztály összeállításáért felelős tanári csoportnak meg kell győződnie arról, hogy a jelentkező
gyermek a Waldorf-pedagógiára jellemző sajátos tanítási metódusokra fogékony-e, rendelkezik-e
azon képességekkel, amelyre a pedagógus a mindennapi oktató-nevelő munkája során épít, hogy a
jelölt az adott osztályba be tud-e illeszkedni.
A gyermek felvételéről az egyéni és csoportos ismerkedés után az osztálytanító és a Beiskolázási
Csoport véleményének figyelembe vételével a Tanári Konferencia dönt.
A tanulói jogviszony létrejöttének feltétele, hogy az iskola és a szülők közötti Együttműködési
Megállapodást az iskola képviselője és a szülők (gondviselők) aláírják. A Megállapodás az SZMSZ
mellékletét képezi.
A gyermek felvételi kérelmének elutasítsa esetén a szülőt az Intézményképviselő írásban, határozati
formában - a döntést megalapozó indoklással, valamint a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti.
A gyermek felvételének további feltétele az iskolaérettség és hogy a szülők ismerjék, elfogadják és
támogassák a Waldorf-pedagógia elveit s részt vállaljanak az iskola fenntartásából.
Az iskolába történő felvétel menete
A felvétel még részletesebb menete az iskola Pedagógiai Programjának
XI. A tanulók felvétele és elbocsájtása című fejezetében található.
A mindenkori első osztályba való beiskolázása esetén
A Tanári Kollégium Minőség-gondozás Munkacsoportja minden év november 15-ig bezárólag
megalakítja a Beiskolázási Csoportot.
A Beiskolázási Csoport feladatai:
•

•

Az elsős osztálytanító-jelöltek megkeresése, álláshirdetés megfogalmazása és feladása
minden tanév november 30-ig. A jelentkezőkkel való beszélgetés, a Tanári Konferencián
történő bemutatása. A Tanári Kollégium dönt – 4 működő évfolyam esetén, egyéb esetben az
IK - a leendő osztálytanító személyéről. Amennyiben ez a döntés a felvételi eljárás befejezése
előtt megszületik, a leendő osztálytanító is részt vesz a Csoport munkájában.
Beiskolázási Terv elkészítése:
- Az érdeklődő szülők számára – a megfelelő Munkacsoportokkal együttműködve - a
beiratkozási időszak előtt több hónappal előadás-sorozatot indít. Ezeket az előadásokat
megtervezi, megszervezi, meghirdeti és lebonyolítja, az előadókkal kapcsolatos feladatokat
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koordinálja (meghívás, tiszteletdíj, utazás, szükség esetén szállás stb.).

•
•
•
•

•
•
•

- Az előadók a Waldorf-pedagógia alapelveinek, fő irányvonalainak ismertetése mellett
betekintést kell, hogy nyújtsanak a pedagógia szellemi hátterébe, módszertanába, az iskola
életének jellegzetességeibe.
- A felvételihez szükséges „előkészítő programok” szervezése, koordinálása. Szerencsés
esetben ekkorra már a leendő osztálytanító személye is eldőlt, így ezekben már ő is részt vesz
és az utolsó beszélgetésen lehetőség szerint a Tanári Kollégium be is mutatja a leendő
osztálytanítót.
A jelentkezési lapok elérhetővé tétele és összegyűjtése.
Az ismerkedő, felvételi beszélgetés, tevékenység megszervezése a gyermekek számára,
lehetőleg fejlesztő pedagógus bevonásával.
Az érdeklődő családokkal való ismerkedő beszélgetések időpontjainak, valamint módjának a
jelentkezések alapján történő meghatározása. A szülők értesítése.
A leendő osztálytanító a Beiskolázási Csoport tagjainak közreműködésével beszélgetést
folytat a szülőkkel, melyben ismerteti a Waldorf-pedagógia alapelveit, az iskolában folyó
pedagógiai munkát, valamint megismeri a szülők motivációját.
A személyes találkozók végén a tanárok és a Beiskolázási Csoport összegzik tapasztalataikat
és összeállítják az osztályt. A felvételre javasolt gyermekek a Tanári Kollégium
egyetértésével kerülnek az osztályba.
A szülők írásbeli értesítése a felvételről, vagy az elutasításról, illetve adott esetben a várakozó
listára kerülésről. Az értesítést az Intézményképviselő és a leendő osztálytanító vagy amennyiben a személye még nem eldöntött - a felvételiztető tanár írja alá.
Az elsős osztálytanító további szervezési munkájának a segítése.

Felvételi folyamat a már meglévő osztályokba történő felvétel esetén
Már meglévő, felsőbb osztályba tanév közben vagy az új tanév kezdetén jelentkező tanulók
felvételéről az osztálytanító javaslatára és a Fenntartó véleményének figyelembevételével a Tanári
Konferencia dönt.
A Waldorf-iskolába történő jelentkezés nem jelent automatikus felvételt. A tanulófelvételt minden
esetben legfeljebb kéthetes próbaidőszak előzi meg. Az osztálytanító és a tanári konferencia a
próbaidőszak végén mérlegeli a tanuló és az osztályközösség kialakult kapcsolatát, a tanuló
beilleszkedési folyamatát, életkorát, képességeit, az osztályközösség felvevőképességét, a család
Waldorf-pedagógia és Waldorf-szellemiségű nevelés iránti nyitottságát. A tanári konferencia
döntését követően a konferenciavezető írásban tájékoztatja a szülőket a tanuló felvételéről, vagy
elutasításáról. Abban az esetben, ha az osztálytanító úgy ítéli meg, hogy a vendégtanuló nem tud
beilleszkedni a közösségbe, hátráltatja az osztályban folyó munkát, úgy az osztálytanító már a
kéthetes próbaidőszak lejárta előtt eltanácsolhatja a felvételért folyamodó diákot.
Az átvételi eljárás menete:
•
•

A szülők felveszik a kapcsolatot az osztálytanítóval.
Az osztálytanító beszélgetést folytat a szülőkkel, melyben ismerteti a Waldorf-pedagógia
alapelveit, az iskolában és különösen az osztályban folyó pedagógiai munkát, valamint
megismeri a szülők motivációját.
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•
•
•
•
•
•
•

•
•

A Fenntartó képviselője találkozik a szülőkkel és beszélgetnek az intézmény önigazgató
működéséről, megismerteti velük a legfontosabb ismérveket.
A szülők kitöltik a Felvételi lapot, melynek elolvasása után az osztálytanító dönt a hospitálás
lehetőségéről.
Pozitív döntés esetén a tanuló legfeljebb 2 hétig hospitál az adott osztályban. Igény szerint a
szülőnek is van lehetősége hospitálásra.
Az osztálytanító bejelenti a felvételi szándékot az osztályközösségnek (tanulók, szaktanárok,
szülők).
A Tanári Konferencia, az Iskola érdekét szem előtt tartva dönt a felvételről vagy az
elutasításról, figyelembe véve az érintett osztálytanító és a Fenntartó véleményét.
Az osztálytanító bejelenti a döntést az osztályközösség előtt. A szülők az osztálytanító és az
Intézményképviselő aláírásával ellátott értesítést kapnak a döntésről.
A szülők Együttműködési Megállapodást kötnek az Iskolával és a Fenntartóval, mely
megállapodás esetén az Iskolát az Intézményképviselő, a Fenntartót az Egyesület elnöke
képviseli. (Más Waldorf-iskolából érkezett tanuló felvétele csak abban az esetben lehetséges,
ha a szülők az együttműködési megállapodás megkötésekor bemutatnak egy, az előző iskola
által kiállított igazolást arról, hogy a család nem hagyott hátra tartozást.)
Az Iskola kiadja a tanulónak a befogadó nyilatkozatot, melyet a szülő továbbít az előző iskola
felé
A szülők beiratják gyermeküket az intézménybe.

7.2.2. A tanulók jogai és kötelezettségei
Az iskola tanulóinak jogakülönösen,hogynevelésük és oktatásuk a szülőkkel egyetértésben, a
Waldorf-pedagógia
elvei
és
gyakorlata
szerint
történjék:
•
•
•
•
•

életkoruknak, testi, szellemi és lelki fejlettségüknek megfelelően, harmonikus fejlődésüket
biztosító körülmények között részesüljenek nevelésben;
képességeiket fejlesztő, az intellektuális, a művészi és a gyakorlati képzést egyensúlyban tartó
oktatásban részesüljenek.
A tanulók joga s egyben kötelessége, hogy a Pedagógiai Program alapján rájuk vonatkozó,
illetve a saját maguk által választott tevékenységekben részt vegyenek, s ott erejükhöz,
felkészültségükhöz mérten igényes munkát végezzenek.
Minden tanulót megillet a rá vonatkozó valamennyi információ és döntés korának megfelelő
szintű megismerésének, valamint az iskolai nyilvánosság bármely fórumán történő véleménynyilvánításnak a joga.
Joguk, hogy véleményt nyilváníthassanak, s javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ
kaphassanak.

Az iskola tanulójának kötelessége, hogy
•
•
•
•

ismerje és tartsa be a Házirendet,
az iskola pedagógusai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben
tartsa, tiszteletet tanúsítson irántuk, segítse rászoruló tanulótársait,
óvja saját és társai testi épségét, egészségét,
őrizze, továbbá az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott eszközöket, óvja az iskola
létesítményeit, felszerelését,
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•

a kötelező tanítási órákon és a szabadon választott foglalkozásokon túlmenően az osztály és
az iskola ünnepi eseményein és egyéb rendezvényein (osztálykirándulások, stb.) is részt
vegyen. Az iskolai rendezvények kötelezőek, arról csak hivatalos, minimum 3 tanítási nappal
korábban leadott kikérővel lehet távol maradni.

A tanulók egyéb jogait és kötelességeit az SZMSZ mellékletei közé tartozó, a Tanári Kollégium által
elfogadott és a mindenkori tanulókkal, valamint szülőkkel ismertetett Iskolai Házirend tartalmazza.
A tanulók jogairól az iskolai Házirend 6-7. oldalán, kötelességeikről a 7-8. oldalon kaphatnak még
részletesebb tájékoztatást.
7.2.3. A tanulók mulasztásainak igazolása
Ha a tanuló távol marad az iskolai kötelező foglalkozásokról, a mulasztását igazolnia kell.
Ennek a módjai:
•
•
•

A szülő félévenkénti 3 tanítási napról való távolmaradást igazolhat.
A szülő távolmaradási engedélyt kérhet a tanuló számára, amelynek megadásáról az
osztálytanító dönt. Két hétnél hosszabb távolmaradást be kell jelenteni a Tanári Konferencián.
Amennyiben a tanuló betegség miatt hiányzik, mulasztását orvosi igazolás bemutatásával kell
igazolnia.

A szülő köteles legkésőbb a hiányzás napján, az első tanítási óra előtt értesíteni az osztálytanítót a
gyermeke hiányzásáról.
Minden igazolást a hiányzás utáni első napon, de legkésőbb az ezt követő egy héten belül le kell adni
az osztálytanítónak. Ha ez nem történik meg, az osztálytanító figyelmezteti a szülőt az elmaradására.
Ha a figyelmeztetés után sem történik meg az igazolás leadása, akkor az osztálytanító jogosult
igazolatlannak minősíteni a hiányzást. A határidőn túl behozott igazolások elfogadásáról az
osztálytanító és a tanári konferencia együttesen dönt.
Igazolatlan mulasztás esetén az osztálytanító értesíti a szülőket és szükség esetén az
Intézményképviselővel együtt további eljárást kezdeményezhet. Ennek pontos menete az iskolai
Házirend 3-4. oldalán megtalálható.

7.2.4. Diákkörök és diákönkormányzatok
Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak.
Az osztályközösségek tanulóinak törvény által biztosított joga az iskolai diákkörök és
diákönkormányzatok létrehozása. Az iskola középtagozatától diákönkormányzat működhet.A
diákönkormányzat munkájában aktívan vesznek részt a hetedik-nyolcadikos tanulók.
A diákönkormányzat működésének célja, hogy a tanulók mind felelősebb módon részt vállalhassanak
saját ügyeik intézésében, a diákok az osztályközösségekben, illetőleg a többi osztállyal együtt
tudjanak működni, megismerjék egymást s a különböző nézőpontokat, figyelembe vegyék a teljes
iskolaközösség érdekeit.
A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed, és alapvető
feladata a tanulók érdekképviseletének és önszerveződésének megvalósítása.
A működését a tanulók által felkért nagykorú személy támogatja.
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Feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola berendezéseit, ha ezzel nem
korlátozza az iskola működését.

7.2.5. A tanulók értékelése
Az Iskola értékelési rendszere nem az osztályzáson alapul.
A napi intenzív kapcsolat eredményeként az osztálytanító jól ismeri a tanulókat, és a munkájukról
folyamatosan visszajelzéseket ad a számukra. Ezek mellett a tanulók az őket tanító szaktanároktól is
rendszeres értékelést kapnak. Az értékelés történhet szóban vagy írásban.
A tanulók értékelését a legalább félévenként összeülő osztálykonferenciák is segítik. Ezeken az
osztálytanító és az érintett szaktanárok vesznek részt.
Az értékelés fontos elemei az epocha előadások, az epocha-zárók, az évszakünnepek, 8. év végén az
éves munka, a színdarabok, a rendezvények formájában megnyilvánuló egyéni és közösségi
bemutatkozások is.
Az osztálytanító és a szaktanárok a szülőkkel is elmélyült kapcsolatban állnak (minimum évente 8
alkalommal szülői estek, valamint programok, beszélgetések), így folyamatos tájékoztatást tudnak
adni az osztály általános fejlődéséről és a tanulók egyéni haladásáról.
Év végén minden tanuló szöveges bizonyítványt kap, amelyben első helyen a bizonyítványvers áll.
Ez lehet az osztálytanító saját szerzeménye vagy választott vers a világirodalomból, amely
személyesen a gyermeknek szól.
Ezt követően a szülők részletes tájékoztatást kapnak a tanuló általános fejlődéséről és az egyes
tantárgyakban való elmélyültségéről.
Ez a tájékoztató rész 4. osztályos korig kizárólag a szülőknek szól, csak ők olvashatják el, a tanuló
csak szóbeli tájékoztatást kaphat.
Középtagozattól a tanulóknak lehetőségük van arra, hogy megismerjék a róluk készített szöveges
értékelést. 7. osztálytól a szöveges értékelés már egyaránt szól a szülőknek és a diákoknak. 5.
osztálytól az osztálytanító és a szaktanárok jegyesítik minden tanuló bizonyítványát, hogy az
esetleges iskolaváltásnál ezt azonnal csatolni tudják a kért dokumentumokhoz.
Emellett 6. osztálytól az osztálytanító százalékolhatja a gyerekek epochazáróit, és azt, ha a tanuló
kíváncsi rá, megmondja neki.
7. osztály félévétől kezdve a tanulók a szöveges értékelés mellett érdemjegyeket is kapnak, mivel a
középiskolai felvételi eljárásban erre szükségük lehet.
Az Iskola pedagógusai (előre bejelentett) szülői igény esetén előre egyeztetett időpontban fogadóórát
tartanak, illetve ha pedagógiai okokból szükségesnek tartják, fogadóórát kezdeményezhetnek is.
7.2.6. A tanulókkal kapcsolatos nehézségek megoldása

Nem fegyelmi eljárás alá tartozó nehézségek megoldása
A tanulókkal kapcsolatos nehézségek megoldásában elsősorban az osztálytanító kompetens.
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Ugyanakkor egy osztályban előforduló, tanulót érintő nehézség túlnőhet az érintett osztályközösség
keretein. Ilyenkor az iskolai közösség egésze felelős annak megoldásáért.
Ennek a lépései:
•
•
•

A tanulóval kapcsolatos probléma jelzése az osztálytanítónak (gyerek, tanárok, szülők
részéről).
A probléma megbeszélése az érintett gyerek(ek)kel, tanárokkal, szülőkkel, valamint segítő
lépések kidolgozása.
Az osztálytanítónak, a szaktanároknak és az érintett szülőknek a megoldáson együttműködve
munkálkodnak, igény esetén közös megegyezés alapján orvosi, pszichológiai,
gyógypedagógiai szakvéleményt kérhetnek be. A nehézséggel küzdő gyermek mellé segítő
tanár kerül kijelölésre.

Amennyiben a nehézséget nem sikerül megoldani:
•
•
•
•

Az osztálytanítónak, a segítő tanárnak és az érintett szaktanároknak a tanulót illető közös
javaslata.
A javaslatnak a Tanári Konferencián történő bejelentése, megbeszélése és döntéshozatal a
javaslat elfogadásáról vagy elutasításáról.
A döntésnek a tanulóval, a szülőkkel és az osztályközösséggel, illetve a tanulói közösség
egészével történő közlése.
A szülőknek az osztálytanító és az Intézményképviselő aláírásával ellátott értesítése.

Fegyelmi eljárás
Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, szóbeli, és
írásbeli fegyelmiben részesíthető. A Köznevelési Törvény szabályozza a tanulók fegyelmi
felelősségét.
Súlyos kötelességszegésnek minősül:
• az agresszió, a másik tanuló vagy bárki megverése, bántalmazása, megfenyegetése,
• az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala, fogyasztása,
árusítása,
• a szándékos károkozás,
• az iskola nevelői, alkalmazottai és az iskolatársak emberi méltóságának megsértése, ezen túl
minden olyan cselekmény, amely a büntető törvénykönyv alapján bűncselekménynek
minősül.
A Tanári Kollégium fegyelmi tárgyalásán a szülők jelenléte is elvárt.
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4.§ (1)/q szakaszában foglaltak alapján a tanulóval szemben
lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai:
•

A fegyelmi eljárás megindítása a tanuló terhére rótt kötelességszegést követő 30 napon belül
történik meg, kivételt képez az az eset, amikor a kötelességszegés ténye nem derül ki azonnal.
Ebben az esetben a kötelességszegésről szóló információ megszerzését követő 30. nap a
fegyelmi eljárás megindításának határnapja.
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•
•
•

•

•

•
•

A fegyelmi eljárás megindításakor az érintett tanulót és szülőt írásban kell tájékoztatni az
elkövetett kötelességszegés tényéről, valamint a fegyelmi eljárás megindításáról és a fegyelmi
eljárás lehetséges kimeneteléről.
A legalább háromtagú fegyelmi bizottságot a Tanári Konferencia bízza meg, a Konferencia
ezzel kapcsolatos döntését jegyzőkönyvezni kell. A Tanári Konferencia nem jogosult a
bizottság elnökének megválasztására, de arra vonatkozóan javaslatot tehet.
A fegyelmi tárgyaláson a vélt kötelességszegést elkövető tanuló, szülője (szülei), a fegyelmi
bizottság tagjai, a jegyzőkönyv vezetője, továbbá a bizonyítási céllal meghívott egyéb
személyek lehetnek jelen. A bizonyítás érdekében meghívott személyek csak a bizonyítás
érdekében szükséges időtartamig tartózkodhatnak a tárgyalás céljára szolgáló teremben.
A fegyelmi tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról írásos jegyzőkönyv készül, melyet a
tárgyalást követő három munkanapon belül el kell készíteni, és el kell juttatni az
Intézményképviselőnek, a fegyelmi bizottság tagjainak és a fegyelmi eljárásban érintett
tanulónak és szülőjének.
A fegyelmi tárgyaláson felvett jegyzőkönyvet, a fegyelmi határozat tárgyalását napirendre
tűző Konferenciát megelőzően ismertetni kell a fegyelmi jogkört gyakorló Tanári
Konferenciával. A fegyelmi bizottság tagjai az észrevételeket és javaslatokat – mérlegelés
után – a határozati javaslatba beépítik.
A fegyelmi tárgyalást követően az elsőfokú határozat meghozatalát célzó Tanári Konferencia
időpontját minél korábbi időpontra kell kitűzni.
A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell csatolni, az
iratot az iskola irattárában kell elhelyezni. A fegyelmi eljárással kapcsolatos iratok
elválaszthatatlanságának biztosítására az iratokat egyetlen irattári számmal kell iktatni, amely
után (törtvonal beiktatásával) meg kell jelölni az irat ezen belüli sorszámát.

A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai
A fegyelmi eljárást a köznevelési törvény 53. §-ában szereplő felhatalmazás alapján egyeztető eljárás
előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése
alapján a kötelességét megszegő tanuló és a sértett tanuló közötti megállapodás létrehozása a sérelem
orvoslása érdekében.
Az egyeztető eljárás szabályai
•
•
•
•
•

A fegyelmi eljárást megindító határozatban tájékoztatni kell a tanulót és a szülőt a fegyelmi
eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről, a tájékoztatásban meg kell jelölni az
egyeztető eljárásban történő megállapodás határidejét.
Az egyeztető eljárás időpontját az Intézményképviselő tűzi ki, az egyeztető eljárás
időpontjáról és helyszínéről, az egyeztető eljárás vezetésével megbízott pedagógus
személyéről írásban értesíti az érintett feleket.
Az intézmény képviselője az egyeztető eljárás lebonyolítására írásos megbízásban az
intézmény bármely pedagógusát felkérheti. A feladat ellátását a megbízandó személy csak
személyes érintettségre hivatkozva utasíthatja vissza.
Az egyeztető személy az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal köteles a sértett
és a sérelmet elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést folytatni, amelynek célja az
álláspontok tisztázása és a felek álláspontjának közelítése
Ha az egyeztető eljárás alkalmazásával a sértett és a sérelmet elszenvedő fél azzal egyetért,
az intézmény képviselője a fegyelmi eljárást a szükséges időre, de legföljebb három hónapra
felfüggeszti.
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•
•
•
•
•

Az egyeztetést vezetőnek és az intézmény képviselőjének arra kell törekednie, hogy az
egyeztető eljárás – lehetőség szerint – 30 napon belül írásos megállapodással lezáruljon.
Az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül, amelyet
az érdekelt felek és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá.
Az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a sértett és a sérelmet okozó tanuló
osztályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelő mélységben lehet
információt adni, hogy elkerülhető legyen a két fél közötti nézetkülönbség fokozódása.
Az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni, ha a
jegyzőkönyvezéshez egyik fél sem ragaszkodik.
A sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló
osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban meghatározott
körben nyilvánosságra lehet hozni
7.2.7. A tanulói jogviszony megszűnése

A gyermek iskolából való kilépésének indokai különbözőek lehetnek, ezek között szerepel a lakóhely
megváltozása, vagy a szülő, ill. az iskola ilyen irányú döntése. Ez utóbbi esetekben a nevelésről
alkotott kép egymástól való eltávolodása a leggyakrabban előforduló ok. Ilyenkor a gyermek
érdekében legjobb az iskolaváltás, hiszen a nézetkülönbség komoly feszültségeket támaszt a
gyermekben és az osztály közösségében egyaránt. Tapasztalataink szerint a különböző iskolák
változó módon reagálnak az általunk kiállított szöveges bizonyítványra. Ha ezt nem fogadják el,
akkor szükség esetén osztályzatokat adunk, mert fontosnak tartjuk, hogy a gyermek ne szenvedjen
hátrányt iskolánk sajátos pedagógiai elvei miatt.
A tanulói jogviszony megszűnik, ha:
•
•
•
•

a tanuló befejezte iskolai tanulmányait,
a szülők elviszik a gyermeküket az iskolából,
a Tanári Kollégium úgy dönt, hogy a tanulót eltanácsolja az iskolából,
a szülők elzárkóznak a Tanári Kollégium és a fejlesztők, terapeuták által a gyermekük
érdekében ajánlott lépésektől.

Az Iskolából távozó tanulónak az Iskola kiadja az állami bizonyítványt. A szülők felbontják az
Iskolával kötött megállapodást és rendezik a Fenntartóval korábbi vállalásaikból származó esetleges
hátralékaikat.
Arra az esetre, ha gyermeküket a szülők más Waldorf-iskolába szeretnék átíratni, egy elismerő
nyilatkozatot kötelesek aláírni, amelyben esetleges rendezetlen tartozásaik is szerepelnek.

7.3. Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás
Az intézménybe járó gyermekek szülei gondoskodnak a gyermek egészségügyi vizsgálatának
évenkénti megtörténtéről, a kiszűrt problémákról az intézményt tájékoztatják.
Az intézménybe járó gyermekek szükség szerinti egészségügyi ellátásában a pedagógus kérheti a
gyermekorvos segítségét.
A szülői esten a pedagógusok jelzik a szülőknek, miként legyenek körültekintőek a gyermekek
egészségügyi és higiéniai állapotának ellenőrzésében.
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Beteg gyermek a Házirendben szabályozott esetektől eltekintve nem jöhet az intézménybe,
felgyógyulása után a Házirend szabályozza az intézménybe való érkezését.
Ha a gyermek napközben lesz beteg, a pedagógusok értesítik a szülőt, akink haladéktalanul haza kell
vinnie a gyermeket.
Pedagógus vagy egyéb alkalmazott csak akkor tartózkodhat az intézmény területén, ha rendelkezik
érvényes üzemorvosi engedéllyel.
Intézményi óvó, védő, előírások
A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő nevelése érdekében a szükséges
feltételrendszer vizsgálata, a feltételek javítása állandó feladat.
Ezért:
Minden nevelési év kezdetén, kirándulások alkalmával és egyéb különleges esetekben – a gyermek
életkorának megfelelően- ismertetni kell a az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó
előírásokat, veszélyforrásokat és az elvárható magatartásformákat.
Ha a gyermeket baleset éri, a vele foglalkozó pedagógus kötelezettség az elsősegélynyújtás. A
gyermekbalesettel kapcsolatos nyilvántartási és jelentési kötelezettség teljesítése az
intézményképviselő feladata.
Az intézmény munkáját antropozófus orvos segíti, aki az óvodában és az iskolában is évente 2-2
alkalommal felméri a gyermekeket és erről szülői kérés esetén beszámol. Lehetőség szerint szülői
esteken is részt vesz.
Az intézményben történő dohányzás rendje
Az intézmény teljes területén, valamint a törvényben meghatározott körzetében tilos a dohányzás.

7.4. Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők
Rendkívüli esemény esetén az intézmény képviselő intézkedhet. Akadályoztatás esetén az SZMSZben meghatározott helyettesítési rend szerint kell eljárni.
Az épületek kiürítése a tűzriadó terv szerint történik
A rendkívüli eseményről az intézmény képviselő értesíti a fenntartót.

7.5. Reklámtevékenység szabályai
Az intézmény teljes területén tilos a reklámtevékenység. Ez a tilalom nem vonatkozik az egészséges
életmódra és a környezet védelmére neveléssel összefüggő tartalom megjelenítésére.
Ezen reklámok elhelyezésére, terjesztésére kizárólag az intézmény képviselője adhat engedélyt.

7.6. A könyvtár működési rendje:
Az iskola könyvtárát az iskola dolgozói, tanulói, tanárai és a tanulók szülei ingyenesen használhatják.
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A könyvtár működési idejét a tanév kezdetétől annak végéig az iskola napi nyitvatartási ideje
határozza meg, azaz hétfőtől, csütörtökig délelőtt 9 óra 30-tól, 12 óráig, illetve csütörtök 16 órától,
16 óra 30-ig. A könyvtár működésének részletes szabályait lásd a mellékletben.

8. AZ SZMSZ MELLÉKLETEI
Az Intézmény hatékony működését biztosító rendelkezéseket önálló szabályzatok tartalmazzák.
Ezek a szabályzatok az Intézmény SZMSZ-ének a mellékleteit képezik, melyek a következők:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Óvodai Házirend
Óvodai Pedagógiai Program
Iskolai Házirend
Iskolai Pedagógiai Program
Az Óvodai és Iskolai Tanév Munkaterve
Együttműködési megállapodás
Nyilatkozat székfoglaló megfizetéséről
Nyilatkozat eszközpénz megfizetéséről
Nyilatkozat a havi hozzájárulás megfizetéséről
Pénzügyi szabályzat
Irat-és adatkezelési szabályzat
Pénztárkezelési szabályzat
Leltározási és selejtezési szabályzat
Könyvtárkezelési szabályzat
Panaszkezelési szabályzat
Vészhelyzet értesítési szabályzat

A mellékletben található szabályzatok a jelen SZMSZ változtatása nélkül is módosíthatók.
Az SZMSZ a részét képező mellékletekkel együtt az Intézmény székhelyén és honlapján elérhető és
megtekinthető.
Minden év június 15. és 30. között az SZMSZ-t az Intézményi Konferencia felülvizsgálja.
Az Aranyhal Waldorf Óvoda, Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési
Szabályzatában foglaltakkal egyetértünk, és hatályba léptetjük.
Paks, 2017. augusztus 25.
A Tanári Kollégium képviselője:

...............................................

(konferenciavezető)
Óvodai Kollégium képviselője:

...............................................
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Intézményképviselő:

...............................................

Fenntartó képviselője:

...............................................

Szülői Kollégium képviselője:

...............................................
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