
Pedagógiai együttműködési megállapodás 

 

amely létrejött egyrészről a nyíregyházi Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú 

Művészeti Iskola, mint a közoktatási ellátás biztosítója (a továbbiakban: Intézmény), másrészről  

 

Név:______________________________________________________________________ 

Születési hely, idő:__________________________________________________________ 

Anyja neve:________________________________________________________________ 

Lakcím: ___________________________________________________________________ 

 

Név:______________________________________________________________________  

Születési hely, idő:___________________________________________________________ 

Anyja neve:_________________________________________________________________ 

Lakcím:____________________________________________________________________ 

 

mint a közoktatási ellátásban részesülő alábbi gyermek törvényes képviselői (szülei, a továbbiakban: 

Szülők) között az aluírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint: 

 

1. A Szülők szándékuk és szabad elhatározásuk szerint létrehozzák / létrehozták alábbi gyermekük 

tanulói jogviszonyát az Intézménnyel a ................................ tanévtől.  

Név: ______________________________________________________________________________ 

Anyja születési neve:_________________________________________________________________ 

Születési hely, idő:___________________________________________________________________ 

 

2. Az Intézmény vállalja, hogy 

- az 1. pontban megnevezett gyermek nevelését és fejlesztését / oktatását Nemzeti Köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban: Nkt.) 9. § (8)-(10) bekezdésén alapuló, a Magyar 

Waldorf Szövetség által megfogalmazott, a Waldorf pedagógiai elveket magába foglaló ajánlás 

alapján készített, az Emberi Erőforrások Minisztere által jóváhagyott pedagógiai program és 

Waldorf-kerettanterv alapján látja el.  

▪ pedagógiai programját és helyi tantervét a fentiekre alapozva és a fennálló tárgyi feltételek, anyagi 

körülmények figyelembevételével és a szükséges személyi feltételekkel megvalósítja. 
▪ a szülőket rendszeresen tájékoztatja gyermekük fejlődéséről, és kész a szülők nevelési kérdéseire 

válaszolni, az esetleges problémákról konzultálni. 
▪ kész hozzájárulni a szülők Waldorf-pedagógiával kapcsolatos ismereteinek elmélyítéséhez, 
▪ az Intézményben gyermek- és személyiségközpontú, képességfejlesztő nevelés folyik, ahol a 

gyermekek fejlődésének megfelelően alakítják a napirendet / tanórákat. 
▪ az iskolai első nyolc évfolyamon a közismereti tárgyak többségét az osztálytanító tanítja, a 

gimnáziumban szaktanárok. 



▪ az Intézmény pedagógusai autonómok, akik tanító-nevelő munkájukat szabadon, felelősséggel 

szervezik meg, betartva az intézmény helyi programjában / tantervében előírtakat. 
▪ az Intézmény iskolai évfolyamaiban - a jogszabályokban előírtakon túl - nincsen osztályzás, a 

tanulók teljesítményét a pedagógusok szóban és írásban szöveges formában értékelik. 
▪ a tantervnek megfelelően az általános műveltséget megalapozó oktatás mellett alapfokú 

művészetoktatást is nyújt a Waldorf művészeti nevelés keretében, amelynek tantárgyai a közismereti 

tárgyakkal egységes tantervet alkotva a tanulói kötelező órák részei. A művészeti vizsga letétele 

kötelező 8. és 12. osztály végén. A gimnáziumi képzés és az érettségire való felkészítés öt 

évfolyamon történik, a középiskolai nevelés-oktatás a tizenharmadik évfolyamon fejeződik be. A 

Szülők tudomásul veszik, hogy a Waldorf-iskola választásával gyermekük alapfokú 

művészetoktatásban való részvételét is választották. A hatályos szabályozás szerint a tanuló csak 

egy térítési díjas (költségvetés által támogatott) művészeti képzésben vehet részt, ezért tanévenként 

a Szülőknek írásban kell nyilatkozniuk arról, hogy az Iskolában a művészetoktatást térítési díj 

fizetésével veszik igénybe vagy - ha gyermekük másik alapfokú művészeti képzésben is részesül 

(pl. zeneiskola) - választaniuk kell a térítési díj vagy a magasabb összegű tandíj fizetése 

(költségvetés által nem támogatott képzés) között.    
▪ a Waldorf-iskola egyik legfontosabb eleme a közösség építése, bárminemű testi/lelki/verbális/cyber 

erőszak ennek a szociális közösségnek az építését akadályozza meg. Amennyiben ilyen jellegű 

eseményről szerez tudomást a Pedagógus Konferencia, saját hatáskörében jár el, a szülőkkel felveszi 

a kapcsolatot, esetlegesen fegyelmi eljárást indít. 
 
 

3.  Az Intézmény működése a pedagógiai munkáért felelős pedagógusok, a tárgyi feltételeket biztosító 

szülők, és a jogi-gazdasági alapfeltételeket biztosító fenntartó együttműködésén alapul.  

 

4.  A Szülők elfogadják az Intézmény működési alapdokumentumait (SzMSz, Pedagógiai Program és 

Házirend), és az ezekben foglaltakat, -így különösen az azokban foglalt pedagógiai- működési 

tartalmakat- a jelen Megállapodás részeként ismerik el.  

A Szülők vállalják, hogy gyermekük tanulói jogviszony fennállása alatt intézményünkben, a gyermek 

iskolai nevelése érdekében a pedagógusokkal rendszeres kapcsolatot tartanak fenn: 

- a szülői beszélgetések,  

- a havi rendszerességű szülői estek  

- és az időszakosan rendezett ünnepek keretében.  

Ezen alkalmakkor tájékozódnak a Waldorf-pedagógia elveiről és gyakorlatáról, jelen megállapodás 

aláírásával azokat elfogadják, és vállalják az együttműködést. Továbbá vállalják, hogy: 

 

▪ A gyermekük harmonikus fejlődése érdekében nevelési kérdésekben a pedagógusokkal 

együttműködnek, törekednek az Intézmény pedagógiai elveinek és az otthoni nevelésnek az 

összhangban tartására, rendszeresen tartják az osztálytanítóval a kapcsolatot, a gyermek életében 

felmerülő kérdéseket, problémákat megbeszélik. Az Intézmény bármely jelzését -a gyermek 

érdekében állónak tekintve- figyelemmel és támogatóan fogadják és kezelik, a gyermekkel 

kapcsolatos iskolai nehézség, probléma esetén, az Intézmény által kezdeményezett 

megbeszéléseken részt vesznek, partnerek az érdemi megoldásban és annak folyamatához szülői 

hatókörükben aktív és tevékeny közreműködéssel kapcsolódnak.  
▪ A házirendet betartják és gondoskodnak arról, a gyermekük az előírt időben érkezzen az iskolába, 

valamint tiszteletben tartják az Intézmény éves szüneti és munkarendjét. 
▪ Az info-kommunikációs eszközök használatát illetően betartják a gyermekük életkorának 

megfelelően tett javaslatokat és időkorlátokat.   
▪ Ameddig a gyermekük súlyos magatartási problémákkal küzd, és többszöri felszólításra, valamint 

a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás ellenére sem változtat ezen, átmenetileg a gyermek 



délutáni foglalkozásokon és a napköziben nem vehet részt. A szülőkkel való folyamatos 

konzultáció, és a Pedagógus Konferencia döntése alapján - figyelembe véve a gyermekkel 

foglalkozó pedagógusok, illetve más szakemberek véleményét – a gyermek később újra részt vehet 

a délutáni foglalkozásokon. Amennyiben az iskolában nem elvégezhető vizsgálatot javasol az 

Intézmény, a szülőktől együttműködést vár el, mert pedagógiai munkáját erre tudja alapozni. A 

Szülők vállalják, hogy az Intézmény által kijelölt vizsgálóhelyre, szakemberhez elviszik a 

gyermeket. 
 

5. A Szülők az Intézmény aktív fenntartói, ezért az intézmény működtetéséhez hozzájárulnak 

 

- szellemi szinten: ötleteikkel, képességeikkel, tudásukkal olyan önkéntesen választott területen, 

amit az Intézmény minőségének és biztonságának érdekében fontosnak tartanak, és amelyben 

kompetensnek érzik magukat. 
- közösségi szinten: a szülői esteken, munkacsoportokban, a fenntartó közösség belső 

párbeszédeiben való részvétellel. 
- anyagi szinten: az Intézményt fenntartó Nyíregyházi Waldorf Pedagógiai Egyesület részére díjat 

fizetnek az Egyesülettel kötött Szülői hozzájárulási szerződés feltételei szerint.  
 

6. Jelen megállapodást a Szülők bármikor indoklás nélkül felmondhatják, amennyiben gyermekük 

tanulói jogviszonyát megszüntetni kívánják.  Vállalják azonban, hogy döntésüket megelőzően legalább 

két héttel az osztálytanítóval konzultálnak. 

 

7. Jelen megállapodást az Intézmény csak indokolt esetben és írásban mondhatja fel, az írásbeli értesítést 

követő három hetes határidővel, abban az esetben, ha az osztálytanító és a Pedagógus Konferencia a 

gyermek nem megfelelő fejlődését, előrehaladását, vagy iskolai és az otthoni nevelés jelentős 

ellentmondását észlelik, és ez az írásban rögzített véleményük a Szülőkkel történt beszélgetések ellenére 

sem változik, ezért a gyermek nevelését pedagógiai okokból tovább vállalni nem tudják. 

 

8. A felek vállalják, hogy kapcsolatukat a jogszabályoknak és az Intézmény SZMSZ-ének megfelelően 

alakítják, az azokban foglaltakat betartják és aszerint járnak el, valamint az ott megfogalmazott 

panaszutat használják konfliktusaik kezelésére.  

 

9. Jelen megállapodás az aláírás napjával egyidejűleg lép hatályba és a tanulói jogviszony megszűnéséig, 

határozott időtartamra jött létre.  

 

10. A Szülők ezúton nyilatkoznak, hogy a felvételi anamnézis valós adatokkal került kitöltésre, egyben 

hozzájárulnak ahhoz, hogy amennyiben az anamnézisben leírtakkal ellentétben a pedagógusok 

megítélése szerint felmerül rejtett probléma, neurológiai, idegi, mozgásfejlődési, vagy egyéb 

rendellenesség, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség (BTMN) és/vagy sajátos nevelési 

igény (SNI), abban az esetben a pedagógusok bármikor, a felvételi folyamat közben és/vagy az oktatási 

év folyamán kérhetnek hivatalos szakvéleményt szakembertől, vagy a Nevelési Tanácsadótól, és nem 

kötelezhetőek a kiderült problémák esetén vállalni a gyermek nevelését/oktatását. 

 

 

11. A Szülők hozzájárulnak, hogy személyes adataikat, illetve gyermekük személyes adatait az 

Intézmény a jogszabályi előírásoknak, illetve az Intézmény belső szabályzatának megfelelően kezelje. 

 

 

12. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben nem érintett kérdésekben az Nemzeti 

Köznevelési Törvény, a Ptk., valamint a Magyar Waldorf Szövetség kerettantervbe foglalt ajánlásai, 

rendelkezései az irányadóak. 

 

13. Jelen szerződés 2 példányban készült, azt a Szülők és az Intézmény képviselője mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt írták alá. 



 

Nyíregyháza, 20..... .............................. ........ 

 

 

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

Szülő 
 

 

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

Intézményvezető 
 

 

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

Szülő 

 

 


