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Fegyelmi eljárás a Waldorfban

Fegyelmi eljárás a Waldorfban az – SZMSZ és HÁZIREND MELLÉKLETE a 2015-2016-os tanévtől
A fegyelmi intézkedések alkalmazásában a fokozatosság elve érvényesül, melytől indokolt
esetben – a vétség súlyára való tekintettel – el lehet térni. A Waldorf pedagógia szellemisége távol áll a fegyelmi eljárás bármilyen megoldásától, de természetesen nekünk is meg kell
alkotni ezen eljárás lépcsőfokait, ha még is élnünk kellene vele.
Elsősorban pedagógiánknál fogva mindig a személyiség tükrében kell vizsgálnunk minden
tanulói megnyilvánulást. Amennyiben a közös figyelem, beszélgetés nem vezet eredményre
akkor a következőket kell alkalmaznunk a Pedagógus Konferencia döntése alapján:
Fegyelmező intézkedések:
elbeszélgetés a gyerekkel, és szülő tájékoztatása
A szülőt első esetben-szóban tájékoztatjuk, majd írásban
szaktanári, osztálytanítói/osztálykísérői figyelmeztetés szóban majd írásban
a Pedagógus Konferencia figyelmeztetése
a Pedagógus Konferencia döntése alapján a tanulói jogviszony megszüntetése.
Súlyos fegyelmi vétség esetén fegyelmi eljárás kezdeményezhető a (Nkt.70,§ (2) i) pontja
alapján a jogszabályban leírt módon a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kötelezettségek sorozatos és súlyos megszegése miatt.
Ezek alapján a fegyelmi büntetés lehet:
szaktanári, osztálytanítói/osztálykísérői megrovás naplóban írásban rögzítve, szülő
ajánlott levelet kap
szaktanári, osztálytanítói/osztálykísérői intés naplóban írásban rögzítve, szülőket
behívatjuk az iskolába
a Pedagógus Konferencia megrovása
meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, ill. megvonása
áthelyezés kezdeményezése
eltiltás a tanév folytatásától
kizárás az iskolából.
A felelősségre vonás eljárásmódjára és formájára nézve a Nkt.70.§(2),46.§(2) és (7), 58.§(3)(14) valamint 20/2012.(VIII:31.) EMMI- rendelet 53-60.§-ai az irányadók.
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Amennyiben a tanuló többszöri beszélgetés és felszólítás ellenére sem változtat az iskola
szellemiségével össze nem illő magatartásán, a pedagógus kollégium a kizárás mellett dönthet.
Próbaidő után, ha a tanuló nem tud beilleszkedni az osztályba:
- tanköteles koron túl a Pedagógus Konferencia a kizárás mellett dönthet,
- tanköteles korú gyermek a szülővel való egyeztetést követően egy másik iskolában
folytatja tanulmányait.
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Tanuló fegyelmi eljárás megindításáról szóló határozat (MINTA)

_____________________________________________________________________
Ikt.sz:……………………………………………………
Jegyzőkönyvvezető:…………………………………………………….
Melléklet:…………………………………………………….
Hivatkozás:……………………………………………………

Tárgy: Tanuló fegyelmi eljárás megindításáról szóló határozat

HATÁROZAT

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.törvény (továbbiakban Nkt.) 70.§ (2) bekezdésének i) pontja az SZMSZ M/ számú mellékletében foglaltak alapján súlyos fegyelmi vétség
és kötelességszegés miatt –az osztályközösség jogai és érdekei védelmében- fegyelmi eljárás
lefolytatását rendelem el a Pedagógus Konferencia döntése alapján
……………………………………………………………………………………….név…………../…………..osztályos tanköteles tanuló(gondviselő/törvényes képviselő neve:……………………………………………………..,
szül. ideje és helye: …………………………………………………………………………………………………,anyja
születési neve:……………………………………………………….,lakcíme:………………………………………………….
…………………………………………………,okt.azonosító száma:
……………………………………………………
ellen.
A fegyelmi eljárás lefolytatásával – a Pedagógus Konferencia nevében- …………………………………
…………………………… kollégát bízom meg,további közreműködőnek………………………………………….
…………………………………………………………………………………..kollégákat kérem fel.
A fegyelmi eljárás lefolytatásának anyagi jogi alapja:
Nkt.46.§ (1) bekezdése……)és ……..)pontjaiba ütköző tanulói magatartás(magatartási norma
megszegése) a 46.§(2) és(7) bekezdéseire való tekintettel.
A fegyelmi eljárás lefolytatásának eljárásrendi szabályai:
Nkt. 58.§ (3)-(14) bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI- rendelet 53-60.§ai az (intézmény neve) és SZMSZ-ben foglaltak szerint.
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Kelt:……………………………………………., …………év…………………hó………..nap

P.H.

___________________________________
intézményképviselő

A Pedagógus Konferencia részéről a határozatban foglaltak hitelesítéséül:

_________________________
hitelesítő

_____________________________
hitelesítő
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