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                                                                BEVEZETÉS 

 
A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere 

 

A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó 

rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Megalkotása a Nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. §-ában foglalt felhatalmazás alapján történik. 

A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény szervezeti 

felépítését, továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály 

nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és 

feladatrendszerek, tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és 

hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza. Az SZMSZ a jóváhagyásának napjával, határozatlan 

időre szólóan lép hatályba. Az SZMSZ  és a mellékleteit képező egyéb belső szabályzatok 

rendelkezései mindenkire kötelező érvényűek. 

 

Az SZMSZ elkészítésére vonatkozó jogszabályok  

A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények, 

kormányrendeletek és miniszteri rendeletek: 

 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 

 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 

 A Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló hatályos törvény 

 2011. évi CXCV törvény az államháztartásról 

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a 

 tűzoltóságról 

 2003. évi XLVIII. évi törvény a személyes adatok védelméről 

 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról 

 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról 

 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rend. a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 

végrehajtásáról, 

 368/2012. (VIII.31.) Kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről 

 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus- 

       szakvizsgáról,valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről 

 138/1992 (X. 8.) Korm. rendelet a 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a 

közoktatási intézményekben 

 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról 

„A magyar Waldorf-iskolák kerettanterve” - az Nkt. 9. § (8)-(10) bekezdése alapján az emberi 

erőforrások miniszterének 21140-2/2013/KOIR sz. határozatával alternatív kerettantervként 

jóváhagyva 

 16/2013.(II.28.) EMMI rendelet A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, 

valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

 26/1997. (IX.3.) NM-rendelet iskola-egészségügyi ellátásról 

 Nkt.70.§(2),46.§(2) és (7), 58.§(3)-(14) valamint 20/2012.(VIII:31.) EMMI- rendelet 53-60.§ 
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1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

Iskolánk a Waldorf-pedagógia szerint működő szociális szervezet, melyet szülői 

kezdeményezés hívott létre. A Waldorf-iskola a szülők és 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 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.  

Iskolánk gyermek- és személyiség központú, képességfejlesztő iskola, melyben 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. A kilenc és tízedik osztályban tantárgyanként 

szöveges értékelést illetve az epochák teljesítményeit százalékos bontásban megkapják a 

tanulóink. A 11. osztálytól kezdve pedig a felsőoktatásban kért felvételi jegyek miatt már 

osztályzatokat kapnak középiskolásaink. Iskolánk egységes, az óvodától a középiskoláig 

kíséri tanulóit. Az elsőtől a nyolcadik osztályig lehetőleg egy tanár (a szakórák kivételével), 

az osztálytanító kíséri végig a gyerekeket. Kilencediktől tizenkettedik osztályig osztálykísérő 

segíti a diákokat. A 13. osztályban az államinak megfelelően osztályfőnök kíséri a 

gimnáziumi érettségire felkészülő tanulókat. Iskolánk felmenő rendszerben kiépülő, a 

Waldorf-óvodapedagógiai Program és a Waldorf Kerettanterv alapján kidolgozott Pedagógiai 

Programmal rendelkező óvoda +12+1 évfolyamos egységes iskola (általános iskola és 

gimnázium). 

1.1. A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumai 

Az intézmény törvényes működését az alábbi – a hatályos jogszabályokkal összhangban álló 

alapdokumentumok határozzák meg: 

 Az Alapító Okirat 

 A Szervezeti és Működési Szabályzat 

 A Pedagógiai Program –Helyi Tanterv 

 A Házirend 

Az intézmény tervezhető és elszámoltatható működésének részenként funkcionálnak az alábbi 

dokumentumok: 

 a tanév munkaterve (kiegészítve a féléves és éves beszámolókkal), 
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 egyéb belső szabályzatok (helyiségek, eszközök használatának rendje). 

 önálló iskolai szabályzatok (e szabályzatok az SZMSZ mellékletét képezik és a 

Pedagógus Kollégium által önállóan módosíthatók.) 

 

Az alapító okirat 

Az alapító okirat tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, aláírása biztosítja az 

intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését. Az intézményalapító okiratát a 

fenntartó készíti el, illetve – szükség esetén – módosítja. 

SZMSZ 

Az SZMSZ-nek a jogszabályok rendelkezésein túl elveiben és tartalmában illeszkednie kell az 

iskola alapdokumentumaihoz és más belső szabályzataihoz, amelyek meghatározzák az iskola 

tartalmi tevékenységét, pedagógiai-szakmai munkáját, működését. 

A pedagógiai program 

A köznevelési intézmény pedagógiai programja képezi az intézményben folyó nevelő-oktató 

munka tartalmi, szakmai alapjait. Pedagógiai programjának megalkotásához az intézmény 

számára a Köznevelési törvény 24. § (1) bekezdése biztosítja a szakmai önállóságot.(az 

alapító okiratban szereplő köznevelési feladatok alapján az iskola Pedagógus Kollégiuma, 

mint nevelőtestület által készített és háromévente felülvizsgált, az iskolában folyó nevelő-

oktató munkát szabályozó dokumentum, melynek szerves része a Helyi Tanterv) 

 

Az iskola pedagógiai programja meghatározza: 

- Az intézmény pedagógiai programját, ennek részeként az iskolában folyó nevelés és oktatás 

célját, továbbá a nemzeti köznevelési törvény 26.§ (1) bekezdésében meghatározottakat. 

- Az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül annak egyes évfolyamain tanított tantárgyakat, 

a kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tanórai foglalkozásokat és azok 

óraszámait, az előírt tananyagot és követelményeket. 

- Az oktatásban alkalmazható taneszközök kiválasztásának elveit, figyelembe véve a 

tankönyv ingyenes igénybevétele biztosításának kötelezettségét. 

- Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit  

 a közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatokat, 

 a pedagógusok helyi intézményi feladatait, az osztálytanítói munka tartalmát,  

 az osztálytanítók feladatait, 

 a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendjét, 

 a tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának 

rendjét, 

 a középszintű érettségi vizsga témaköreit. 

 a tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket. 

A felsorolt tevékenységek szabályozása a pedagógiai program hatáskörébe tartozik, így az 

érdeklődők a fenti témákkal kapcsolatban ott találnak részletes információkat. 

A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, az intézményvezető hagyja jóvá. Az 

iskola pedagógiai programja megtekinthető az igazgatói irodában, továbbá olvasható az 

intézmény honlapján. Az iskola vezetői munkaidőben bármikor tájékoztatással szolgálnak a 

pedagógiai programmal kapcsolatban. 
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Az éves munkaterv 

Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely a hatályos jogszabályok 

figyelembevételével az intézmény pedagógiai programjának alapul vételével tartalmazza a 

nevelési célok, adatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre 

beosztott cselekvési tervét a felelősök és a határidők megjelölésével. Az intézmény éves 

munkatervét az intézményvezető készíti el, és a Tanári Kollégium egyetértési jogot 

gyakorol. Bemutatására és elfogadására a tanévnyitó értekezleten kerül sor. A tanév helyi 

rendje a munkaterv részét képezi, ennek elfogadásakor be kell szerezni az iskolaszék, a szülői 

szervezet és a diákönkormányzat véleményét. A munkaterv egy példánya az informatikai 

hálózatban elérhetően a tantestület rendelkezésére áll. A tanév helyi rendjét az intézmény 

weblapján és az iskolai hirdetőtáblán is el kell helyezni, valamint a tanév eleji iskolagyűlésen 

is ki kell hirdetni. Intézményünk tankönyvellátási rendjét, valamint az elektronikusan 

előállított dokumentumok kezelési rendjét az 5. számú melléklet tartalmazza. Az intézmény 

házirendjének elkészítése a jogszabályoknak megfelelően az intézményvezető feladata, a 

Tanári Kollégium egyetértésével, a SZEK és a DÖK véleményezése után lép érvénybe. 

 

A tanév helyi rendje 

 A tanév helyi rendje a 11/1994. MKM rendelet 2. §- ában leírtakon kívül tartalmazza 

 Az ünnepek, a rendezvények idejét, felelőseinek a nevét; 

 A szülői körök ritmusát, a fogadóórák napjait; 

Az éves munkatervet, és vele együtt a tanév helyi rendjének tervezetét (az adott tanév 

megkezdése előtt legkésőbb 15 nappal) a Tanári Kollégium készíti el, és véleményezésre 

átadja a Diákönkormányzat, a Szülői Együttműködő Közösség és az Egyesületi Fórum 

számára. Az elkészült tervezetet a Diákönkormányzat és a Szülői Együttműködő Közösség 

véleményezi, majd (a tanév megkezdése előtt) az Egyesületi Fórum fogadja el. Az esetleges 

tanév közbeni módosításnak is ez a rendje. 

Szülői körök és fogadó órák időpontjainak a módosítására az adott osztály osztálytanítójának 

vagy osztálykísérőjének és az osztály szülői közösségének megegyezése is elegendő. 

1.2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és feladata 

A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) határozza meg a Waldorf 

Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola (továbbiakban: Iskola) 

szervezeti felépítését, működésének belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó 

megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket a jogszabályok nem utalnak más 

hatáskörbe. Az SZMSZ az önigazgatás elvéből fakadó döntéshozatal módjait és fórumait 

tartalmazza. 

Az SZMSZ jogszabályi alapját az intézmény az 2011. évi CXC. Törvény a Nemzeti 

Köznevelésről, 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, a Közalkalmazotti Törvény, valamint az 

egyéb kapcsolódó jogszabályok alapján fogalmazta meg.  Az SZMSZ figyelembe veszi az 

iskola elfogadott Pedagógiai Programját. 

Célja: a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásával az intézmény jogszerű, zavartalan 

működésének biztosítása, a szülők, gyermekek, tanulók és pedagógusok közötti kapcsolat 

erősítése. 

Feladata: hogy megállapítsa az iskola működésének szabályait, a jogszabályok keretei 
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között, továbbá azokban a kérdésekben, amelyeket nem rendeznek jogszabályok. 

1.3. A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása és jóváhagyása, módosítása 

A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza az iskola működésére, belső és külső 

kapcsolataira vonatkozó intézményi rendelkezéseket. A szabályzatot a nevelőtestület fogadja 

és az intézmény fenntartójának jóváhagyása után válik érvényessé. Elfogadásakor és 

módosításakor egyetértési jogot gyakorol – jogszabályban meghatározottak szerint – az iskola 

diákönkormányzata, a szülők közössége. Az egyetértési jog gyakorlásának lehetőségét az 

iskola intézményképviselője biztosítja, egyúttal felelős is érte.  

A Szervezeti és Működési Szabályzat egy nyilvános dokumentum, a nyilvánosságra hozásért 

felelős az iskola intézményképviselője.  

Módosítását kezdeményezhetik: Pedagógus Kollégium, SZEK, EgyesületiFórum. 

Az SZMSZ mellékletét képező önálló szabályzatok a jelen SZMSZ változtatása nélkül is 

módosíthatók. 

1.4.  A Szervezeti és Működési Szabályzat személyi és időbeli hatálya 

Hatálya: A szervezeti és működési szabályzat és mellékleteinek betartása az intézmény 

valamennyi munkavállalójára, tanulójára nézve kötelező érvényű. A szervezeti és működési 

szabályzat az intézményvezető jóváhagyásának időpontjával lép hatályba és határozatlan 

időre szól. A szervezeti és működési szabályzatban foglaltak megtartása kötelező az intézmény 

munkavállalói, a szolgáltatásokat igénybevevő tanulók és szülők, illetőleg az intézménnyel a 

nevelő-oktató munka során kapcsolatba kerülők vonatkozásában, az intézményben folytatott 

nevelő-oktató munka során, továbbá azokon a külső rendezvényeken, amelyeken az 

intézmény tanulói részt vesznek. A szabályzatot az érintette kezdeményezésére, 

jogszabályok   változása esetében, de legkésőbb háromévenként felül kell vizsgálni. 

Nyilvánossága: a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak megismerése, megtartása és 

megtartatása feladata és kötelessége az iskola minden vezetőjének, pedagógusának, egyéb 

alkalmazottjának, megtartása pedig az iskola tanulóinak. A szervezeti és működési 

szabályzatban foglaltak megismerése és megtartása azoknak is kötelessége, akik a nevelő- 

oktató munka során kapcsolatba kerülnek az iskolával. 

 

 

- A dokumentumok elérhetőek az iskola honlapján PDF formában 

- Az iskolában az igazgatói irodában az iskolatitkárnál 

- Az óvodában (a tagintézmény-vezetőjénél) 

- Az iskola könyvtárában a kölcsönzési idő alatt 
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2.  AZ ISKOLA ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

 

2.1. Az iskola neve, címe, típusa, alapfeladatai 

Az iskola neve: Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú  

       Művészeti Iskola 

 Az iskola címe:  4400Nyíregyháza, Kölcsey u. 8. (telephely 001) 

 Az óvoda címe:    4400 Nyíregyháza, Kert-köz 8. (telephely 002)  

             Telefon:   06-42/500-870 

Elektronikus elérhetőség:  nyiregyhaziwaldorf@gmail.com 

weblap(honlap):                 www.nyiregyhaziwaldorf.hu 

 

Jogállása:  Az intézmény önálló jogi személy, feladatait az alapító okirat, és saját belső 

szabályzatai alapján látja el a mindenkor érvényes jogi szabályoknak megfelelően. Részben 

önálló gazdálkodású, önigazgatású, többcélú intézmény, mely az intézményképviselő 

vezetésével, a Pedagógus Konferencia döntéseivel összhangban működik. 

 

Az iskola típusa: közös igazgatású, köznevelési intézmény /többcélú intézmény 

Egységes iskola:  óvoda, általános iskola, gimnázium és alapfokú művészeti iskola 

Az iskola tagozatai: nappali tagozat 

Az iskola egységei: általános iskola, gimnázium 

Évfolyamok száma:   12 + 1 évfolyam  

Maximális létszám:    25 fő óvoda 

                               160 tanuló az általános iskolában  

                               100 tanuló a gimnáziumban  

Az intézményben megvalósuló speciális képzési forma: a Waldorf-pedagógia alkalmazásával  

o Alapfokú művészeti oktatás  

o A Waldorf-kerettantervben meghatározott általános és alapfokú művészetoktatás, 

továbbá integrált nevelés-oktatás osztályonként legfeljebb 2-3 tanulóval 

o A Waldorf-kerettantervben meghatározott gimnázium és alapfokú művészetoktatás, 

továbbá integrált nevelés-oktatás osztályonként legfeljebb 3-5 tanulóval. 

Az intézmény jogosítványai: általános iskolai végzettség és gimnáziumi érettségi.  

Az intézmény OM száma: 033431 

Adószáma: 11651318-1-15 

Bankszámlaszáma: 68700119-10001112 Kelet Takarék 

 

Alaptevékenységek besorolása:  

Óvodai nevelés, iskola előkészítő oktatás 

a) Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának 

szakmai feladatai 1-4. évfolyamon (091211) 

b) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai 

feladatai 1-4. évfolyamon (091212) 

c) Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának 

szakmai feladatai 5-8. évfolyamon (092111) 

file:///C:/Users/Katrin/Desktop/nyiregyhaziwaldorf@gmail.com
file:///C:/Users/Katrin/Desktop/www.nyiregyhaziwaldorf.hu
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d) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai 

feladatai 5-8. évfolyamon (092112) 

e) Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai (092211) 

f) Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai 

feladatai (092212) 

g) Alapfokú művészetoktatás (091240) 

 

Kiegészítő tevékenységek:  

a) Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő 

működtetési feladatok (091220) 

b) Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő 

működtetési feladatok (092120) 

c) Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti 

oktatásával összefüggő működtetési feladatok (092260) 

d) Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok (091250) 

e) Iskolai intézményi étkeztetés (096020) 

f) Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés (097010) 

g) Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása (081043) 

h) Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek (082093) 

 

További feladatok: 

a) Képesség kibontakoztató felkészítés. 

b) Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató nevelés – oktatás. 

c) Fejlesztő és felzárkóztató tevékenység. 

d) A tanulók szociális helyzetétől függő tankönyvellátás biztosítása. 

e) Az oktatás szakmai és informatikai fejlesztésének biztosítása. 

f) A minőségfejlesztés, minőségirányítás biztosítása. 

g) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása. 

h) Pedagógiai-szakmai szolgáltatások igénybevételének biztosítása. 

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása 

a többi gyermekkel együtt, azonos iskolai csoportban, integrált nevelés-oktatás keretében 

történik a szakértői bizottság véleményének megfelelően. 

Az iskolában ellátható fogyatékosság típusai: 

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos (enyhe fokban sérült), a megismerő 

funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és 

súlyos rendellenességével küzdő gyermekek integrált nevelése-oktatása, 

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 

vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek integrált nevelése- 

oktatása. 
 

Az Iskola feladatellátásának speciális jellemzői 

Az Iskola az Nkt. 9. § (8)-(10) bekezdésén alapuló alternatív kerettanterv: az emberi erőforrások 

minisztere által jóváhagyott „A magyar Waldorf-iskolák kerettanterve” szerint látja el nevelési-

oktatási tevékenységét. A Waldorf-kerettantervnek megfelelően az iskola az általános műveltséget 

megalapozó nevelés-oktatás mellett ellátja az alapfokú művészetoktatás feladatait is a Waldorf 

művészeti nevelés keretében. A ’Waldorf művészeti nevelés’ sajátos, komplex, csoportos művészeti 

képzés, amelynek tantárgyai a közismereti tárgyakkal egységes tantervet alkotva a tanulói kötelező 
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órák részei. A gimnáziumi képzés és az érettségire felkészítés öt évfolyamon történik, a középiskolai 

nevelés-oktatás a tizenharmadik évfolyamon fejeződik be. 

Az Iskola gazdasági-vállalkozási tevékenységei: 

Az Iskola vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

2.2. Az iskola jogállása és képviselete 

A Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola önálló jogi 

személy, alapítója és fenntartója: a Nyíregyházi Waldorf Pedagógiai Egyesület. 

Az alapító rövid neve: Waldorf Pedagógiai Egyesület 

Az alapítás dátuma: 1996. 

Az Alapító székhelye: Nyíregyháza, Kölcsey u. 8. 

Számlavezető pénzintézet: Kelet Takarékszövetkezet 

Az iskola felügyeleti szerve: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Az intézmény képviselője: az igazgató (továbbiakban: intézményképviselő) 

 Az Iskola képviseletére jogosultak 

- Az Iskola, mint jogi személy törvényes képviselője az iskolaképviselő.  

- Az iskolaképviselő képviseleti joga általános és önálló. 

- Az iskola képviseletére jogosultak továbbá az intézményképviselő-helyettes illetve 

a tagintézményvezető a megbízás keretei között. 

Az intézmény jogosítványa: Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti 

Iskola 

Az intézmény bélyegzőinek felirata és lenyomata:  

Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 

 

 hosszú bélyegző:              lenyomata: 

 

 

 

 

 körbélyegző:                    lenyomata: 

 

 

 

Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: az 

iskolaképviselő (2. számú) és az iskolatitkár (1. számú). 

Az iskolai bélyegzők használatára jogosultak: az intézményképviselő, a gazdasági vezető, az 

iskolatitkár a munkakörükben eljárva, valamint: az osztálytanítók, osztálykísérők, ha 

osztályuk tanulóinak ügyeit intézik 

Az Iskola irányítása 

Az Iskola szakmai és szervezeti tekintetben önálló, szervezetével és működésével 

kapcsolatban önállóan dönt. Az Iskola irányítása a hatályos jogszabályok alapján történik, 

azzal a Waldorf-kerettantervben deklarált eltéréssel, hogy az iskola önigazgatás elvére épülő 

sajátos vezetői modelljének biztosítása érdekében a fenntartó a jogszabályban biztosított 
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irányítási és ellenőrzési jogait az iskolával együttműködve gyakorolja, és az 

együttműködésről a jelen szabályzatban rendelkezik. 

 

2.2.1. A képviselet szabályai 

A köznevelési intézmény képviseletére az iskolaképviselő jogosult, aki ezt a jogát jelen 

SZMSZ-ben rögzítve meghatározott esetekben átruházza más személyre vagy szervezetre. Az 

iskolaképviselő jegyzi cégszerűen az iskolát. 

Az intézmény képviseletéről a fenntartó – indokolt esetben – meghatározott ügyek 

tekintetében saját döntése alapján rendelkezhet. 

A képviseleti jog átruházásáról szóló nyilatkozat hiányában – amennyiben az ügy elintézése 

azonnali intézkedést igényel – a nyilatkozattételre az a személy jogosult, akit erre a szervezeti 

és működési szabályzat helyettesítésről szóló rendelkezései az iskolaképviselő helyett történő 

eljárásra feljogosítanak. 

A képviseleti jog az alábbi területekre terjed ki: 

jognyilatkozatok megtétele az intézmény nevében   

- tanulói jogviszonnyal 

- az intézmény és más személyek közötti szerződések megkötésével, módosításával és 

felbontásával, 

- munkáltatói jogkörrel összefüggésben; 
az intézmény képviselete személyesen vagy meghatalmazott útján 

- hivatalos ügyekben 

- települési önkormányzatokkal való ügyintézés során 

- állami  szervek, hatóságok és bíróság előtt 

- az intézményfenntartó és az intézmény működtetője előtt  

- intézményi közösségekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás során 

- a nevelési-oktatási intézményben működő egyeztető fórumokkal, így a nevelőtestülettel, 

a szakmai munkaközösségekkel, a szülői szervezettel, a diákönkormányzattal, az 

óvodaszékkel, iskolaszékkel és kollégiumi székkel, az intézményi tanáccsal 

- más köznevelési intézményekkel, szakmai szervezetekkel, nemzetiségi 

önkormányzatokkal, az intézmény fenntartásában és működtetésében érdekelt gazdasági 

és civil szervezetekkel 

- az intézmény belső és külső partnereivel 

- megyei, helyi gazdasági kamarával 

- az intézmény székhelye szerinti egyházakkal 

- munkavállalói érdekképviseleti szervekkel 

- sajtónyilatkozat megtétele az intézményről a nyomtatott vagy elektronikus média 

részére kifejezett rendelkezéssel arról, hogy mit és hogyan hozhatnak a nyilatkozatból 

nyilvánosságra; 

- az intézményben tudományos kutatás vagy szépirodalmi művek elkészítésének céljából 

történő információgyűjtés engedélyezéséről szóló nyilatkozat megtétele. 

 

Az anyagi kötelezettségvállalással járó jogügyletekben való jognyilatkozat-tételről az 

Egyesületi Fórum rendelkezik. 
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Ha jogszabály úgy rendelkezik, hogy a jognyilatkozat érvényességéhez két képviseleti joggal 

rendelkező személy nyilatkozata szükséges, azon az intézmény igazgatója és valamelyik 

magasabb vezetői beosztásban lévő alkalmazottjának együttes aláírását kell érteni. 

2.3. A szellemi szféra- az iskolai közösség 

A három szféra: a szellemi (szabadság), a jogi (egyenlőség) és a gazdasági (testvériség) közül, 

a pedagógia a szabadságszférája. A tanítás, nevelés, a pedagógiai munka alapvető feltétele a 

szabadság. A szociális hármas tagozódás megvalósulásához a szellemi szférának szabadnak 

kell lennie. A láthatóan megnyilvánuló szerve: Pedagógus Konferencia. 

A Pedagógus Konferencia a tanárok heti rendszerességgel tartott önképzése. Az iskolában 

dolgozó valamennyi tanárnak „kötelessége” részt venni a konferencia pedagógiai részén, ami 

lehetőséget ad közös, elmélyült szellemi és pedagógiai munkára. Itt kizárólag a szellemi 

életnek van helye. Ez egyben az iskola jövőjének hordozója is. A konferencia technikai része 

a jogi szférához tartozik. 

Az iskola pedagógiai munkáját az elfogadott pedagógiai programja és tanrendje alapján végzi. 

2.4. A gazdasági szféra  

A testvériség a szülői hozzájárulásokban és a mandátumvállalásokban nyilvánul meg. A 

gazdasági élet szerve a Gazdasági Csoport. Gazdálkodni annyit jelent, mint szükségleteket 

hatékonyan kielégíteni. A Gazdasági Csoport igényeket megfontol és tanácsol. Felelős az 

iskola napi szintű gazdasági, adminisztratív működtetéséért. A Gazdasági Csoport tagjai: az 

intézményképviselő, a gazdasági vezető, az egyesület elnöke, ill. bármely tanár vagy szülő, 

aki segíteni kívánja az iskola gazdálkodását. A Gazdasági Csoport fő feladata a költségvetés 

előkészítése és az évi elfogadott költségvetésből való gazdálkodás. Az elfogadott 

költségvetést betartja és betartatja. Szervezi, követi és nyilvántartja az iskola gazdálkodását, 

biztosítja annak az elhatározottak szerinti megvalósulását, figyeli és megállapítja változását.  

Megszervezi a szükséges feladatok végrehajtását, beszerzések és beruházások megvalósítását. 

Megszervezi az iskolai tájékoztatást. Szervezi az iskola jogi, szervezeti (így a városi-, 

kereskedelmi-, támogatói-, szakmai, hatósági szervezetekkel fenntartott) hazai és nemzetközi 

kapcsolatait. A Gazdasági Csoport minden költségvetési év felénél mérleget von, amiről 

beszámol az Iskola Pedagógus Konferenciájának, szükség esetén előkészíti a költségvetés 

módosítását. Minden költségvetési év végén beszámol a szülőknek és a Fenntartónak a 

költségvetés megvalósulásáról. 

2.5. A jogi szféra  

Egyenlőség a jogban. A jogi szerv az, ahol döntések születnek. Az iskola egyszemélyi felelős 

vezetője az intézményképviselő. A vezetésben segíti a Pedagógus Konferencia. A Pedagógus 

Konferencia technikai részében a pedagógusok az iskola működtetésével kapcsolatos ügyeket 

vitatják meg, amelyben a döntések előkészítését munkacsoportok végzik az alábbi 

kérdésekben:  

 az iskola napi szintű működését érintő pedagógiai ügyek,  

 a pedagógiai dolgozók felvétele és elbocsátása, munkakörük és bérezésük (törvényi 

lehetőségeken, ill. költségvetési kereten belüli) megállapítása,  

 a tanári munka ellenőrzését, értékelését érintő kérdések,  

 képzés, továbbképzés, beiskolázás (költségvetésben meghatározott kereten belül),  
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 külföldi és belföldi tanulmányutak, távollétek, fizetés nélküli szabadság, tanítási időben 

történő szabadság engedélyezése,  

 túlmunkára, másodállásra vonatkozó ügyek,  

 egyes feladatokat ellátó tanárok személye (pl. konferenciavezető) 

 éves munkaterv, 

 tanuló felvétele és elbocsátása, 

 tanulót vagy tanárt érintő fegyelmi ügyek, 

 az intézményképviselő személye, 

 a Házirend, az SZMSZ és a Pedagógiai Program. 

 

A Pedagógus Konferencia a konferencia technikai részén konszenzussal hoz döntést; 

amennyiben adott határidőig nem születik konszenzus, szavazással dönt a Pedagógus 

Konferencia. A döntést az intézményképviselő hagyja jóvá. 

A Házirendet, az SZMSZ-t és az intézményképviselő személyét a Pedagógus Konferencia 

egyetértése után a Fenntartó hagyja jóvá.  

Az iskolát érintő ügyekben csak az írásban rögzített, mindenki számára megismerhető és 

hozzáférhető szervezeti rend és eljárásrend alapján hozható döntés, történhet eljárás, 

intézkedés. A határozatokat az iskolatitkár iktatás után lefűzi a Határozatok könyvében. Az 

iskola hivatalos dokumentumai nyilvánosak.  Az iskolatitkárságon, egyeztetett időpontban, a 

szülők és a munkatársak részére korlátozás nélkül megtekinthetőek.  

2.5.1. Az iskola önigazgató jellegének alapelvei 

Az Iskola önigazgató, ami annyit jelent, hogy az Egyesület bizonyos fenntartói jogainak 

gyakorlásába bevonja az Iskola megfelelő testületeit, és az Intézményvezető 

(intézményképviselő) bizonyos igazgatói jogok gyakorlását megosztja a Tanári 

Kollégiummal.  

Önigazgatás alapelve 

Az Iskola önigazgató szervezet, amely a Tanári Kollégium testületi vezetése alatt áll.  A 

Tanári Kollégium jogköre és felelőssége mindazon feladatok ellátása, amelyet a köznevelési 

jogszabályok az egyszemélyi felelős igazgató hatáskörébe utalnak. A Tanári Kollégium 

munkacsoportjai és felelősei a jelen szabályzat szerinti állandó vagy esetenkénti 

feladatdelegálással a Tanári Kollégium átruházott jogkörében valósítják meg a TK feladatát és 

hordozzák felelősségét. 

Hármas tagozódás alapelve   A Waldorf-iskolák önigazgató intézmények, melyek szervezeti 

életük kialakítása során a Rudolf Steiner által a szociális élet hármas tagozódásáról 

megfogalmazott elvek megvalósítására törekszenek: önigazgatás, demokratikus-republikánus 

elv, funkcionális hármas tagozódás. A Waldorf-pedagógia legfontosabb célja a szociális 

megújhodás, az egészséges szociális fejlődés, amely tükröződik a Waldorf-iskola szervezeti 

felépítésében, vezetési szerkezetében. 

Feladatdelegálás 

Az iskolák a feladatok delegálásának elvén működnek, amely során egyének és csoportok 

vállalnak felelősséget a vezetés és döntéshozatal bizonyos területein a közösen meghatározott 

célok figyelembevételével. A Waldorf-iskolák a fenntartóiktól elkülönült, szakmai és 

szervezeti szempontból önálló jogi személyek, köznevelési feladataikat e kerettantervnek 



18 

 

megfelelve, a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott felelősséggel valósítják 

meg. 

Bizalmi elv 

Minden szervezeti szabályozás ellenére sem jöhet létre egy intézményben minőségileg magas 

szintű munka az érintettek közötti bizalom nélkül. Mivel a bizalmat nem lehet „elrendelni”, ez 

a terület azokkal a feltételekkel foglalkozik, amelyek között létrejöhet és megmaradhat, ill. 

Megerősödhet a bizalom. Az ehhez szükséges formák és viselkedésmódok kutatása mellett 

ehhez a területhez tartozik a bekövetkezett bizalomhiány kezelésének szabályozása is. 

A bizalomteremtő intézkedések kérdése egyrészt az alkalmazottak közötti kapcsolatokat érinti 

(alá-/fölé-, valamint mellérendeltségi viszonyban egyaránt), másrészt a szolgáltatásokat 

igénybe vevőkhöz, hozzátartozóikhoz, ill. az intézmény más partnereihez – mint a hivatalok 

és/vagy költségviselők – fűződő viszonyokat, ha különböző súlyozottsággal is. 

Egyéni felelősség 

Egy intézmény olyan mértékben tudja betölteni feladatát, amilyen mértékben az 

alkalmazottak hajlandók és képesek felelősséget vállalni (helyi delegáció). Ez egyrészt a 

feladatkitűzésen való rendszeres munkálkodással, valamint az alkalmazottak szakmai, 

szervezeti és szociális képzettségének állandó biztosításával érhető el; másrészt – a rendszeres 

visszatekintés és periodikus beszámolók segítségével – ellentétes irányból is reflektálnak a 

valóságos fejlődésre. Ez az ingamozgás jellegű munkaritmus képezi „dinamikus 

delegációként” a fenti eljárás alapvető folyamatát, és ezzel a minőség megteremtésének, 

megtartásának és az innovatív minőségfejlesztésnek a feltételét. 

Szabadság 

Azoknak a feladatoknak, amelyek egyes személyekhez kötődnek, egyre inkább egyedivé, 

személyre szabottá kell válniuk. Az egyes ember helyzetébe történő beleélés képessége – mint 

az emberi kapcsolatokon alapuló szolgáltatások fontos minőségi mutatója –, csak akkor 

bontakozhat ki, ha a kompetens felelősségviselők számára alkotó munkatereket tudnak 

biztosítani egy teljesítményorientált intézményben is. A képzés és továbbképzés 

megvalósítása, valamint a mindenkori reflektáló folyamatokba történő beágyazás biztosítja, 

hogy a feladatteljesítésnek ez a nyitott része ne fusson vakvágányra. 

 

Általános jogi alapelvek 

A munkateljesítmény alapja, hogy mind a felelősségviselők, mind az alkalmazottak helyesen 

értelmezzék a feladatot. Az ehhez szükséges szakmai tudás és képességek elsősorban azokhoz 

a tevékenységekhez igazodnak, amelyek a mindenkori feladatok teljesítéséhez szükségesek, 

ezért elsősorban speciális tudásról van szó. Az emberi kapcsolatokon alapuló szolgáltatások 

esetén nem lehet elválasztani a teljesítés megtörténtét a teljes emberi létnek, az emberi 

individualitásnak és felépítettségének, belső fejlődésének, biográfiai élethelyzetének, valamint 

kapcsolati és társadalmi beágyazottságának megértésétől. Így a megértésnek olyan irányokba 

is ki kell terjednie, ahol a szakmai tudás csak részlegesen van jelen. Ebből egy olyan 

folyamatos felismerési folyamat alakul ki, amin állandóan dolgozni kell. Ezzel a munkával 

létrejön egyrészt az alkalmazottak speciálisan különböző tevékenységeinek közös alapja, 

másrészt kialakul a saját feladatkitűzéssel szemben egy reflektáló-kritikai tudatosság. 

 

Individualitás / egyén és közösség szervállalása 
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Minden munkaközösség a választott jogi forma révén társadalmilag elismert jogi személlyé 

válik, amely felelős magáért. Ezen saját maga választotta egység szakmai és személyügyi 

alakítása, szervezése és igazgatása az önigazgatás, és egyben az intézmény vezetőségének a 

feladata. Amennyiben az egységet elsősorban eszköz és szervezeti vonatkozásban igyekeznek 

megvalósítani, akkor az intézmény teljesítményének a standardizálása felé mozdulnak el. Az 

alkotói cselekvés által létrejövő egyéni differenciálási lehetőség, amely szükséges az emberi 

kapcsolatokon alapuló szolgáltatásokhoz, ebben az esetben áldozatául esik az intézményi 

egység elvének. – Ha ezzel szemben minden személyes szándék esetében az egyéni-alkotónak 

a célzatos szabályfeloldó elvét alkalmazzák, úgy szubjektíven visszaélnek az intézmény 

egységével. Az önigazgatás akkor éri el minőségbeli célkitűzéseit, ha az alkalmazottak egyéni 

tevékenységeiben az egész közösség szándékai fejeződnek ki, és ha a közösség támogatja az 

alkalmazottak egyéni felelősségteljes tevékenységét. A vezető szerveknek az a feladatuk, 

hogy a két szükséges tendencia között (egység és egyén) harmóniát teremtsenek. 

 

A közösség, mint rendező elv  

Csak úgy maradhat vagy erősödhet meg hosszú távon a résztvevők azon szándéka, hogy 

odaadóan dolgozzanak egy munkaközösség céljaiért, ha a feladatkitűzéshez fűződő 

érdekeltségen túl kialakítják a többi érdekelt iránti kölcsönös érdeklődést is. Ez kiemelten 

vonatkozik a kapcsolati szolgáltatásokra, ahol maga az ember a tevékenység tárgya. 

Egyértelműen látható a munkahelyen töltött idő élethosszhoz viszonyított nagy arányából, 

hogy milyen mértékben befolyásolják a munkában szerzett tapasztalatok az életút fejlődését 

és ezzel az érintettek sorsát. Ami az ott dolgozókra érvényes, még erőteljesebben áll azokra, 

akik az intézmény szolgáltatásait keresik, és igénybe veszik. Amit az intézményben és az 

intézmény révén megtapasztalnak, az kötődésük ideje alatt teljes életvezetésük jelentős részét 

teszi ki. Ezért az intézmény nemcsak egy szervezeti egység, hanem egyben szociális 

felelősségközösség is. Közös formálódású arculat. 

 Az Egyesület tiszteletben tartja az Iskola pedagógiai-szakmai önállóságát. 

 Az Intézményvezető (intézményképviselő) megbízásakor és a megbízás visszavonásakor 

a Pedagógus Konferencia egyetértési jogot gyakorol a Köznevelési Törvény 70.§ (2) f 

bekezdése alapján. 

 A munkáltatói jogokat és az Iskola képviseletének jogát az Intézményvezető 

(intézményképviselő) gyakorolja, az ezekkel kapcsolatos döntések esetén a Pedagógus 

Konferenciának egyetértési joga van a tanárfelvétel és a pedagógiai okból történő 

tanárelbocsátás kapcsán. Javaslattételi joga van minden más, a munkaszerződésekkel, a 

munkaköri leírásokkal kapcsolatos fegyelmi vétség esetén. 

 A szülői közösség az Iskola fenntartásában fizetési kötelezettséget vállal, ezért a Szülői 

Együttműködő Közösség az Egyesületi Fórum és a Gazdasági Csoportba delegált 

képviselőin keresztül jogosult az Iskola, valamint az Egyesület költségvetésével 

kapcsolatban tájékozódni. 

 Az Egyesület a Szociális Bizottságra átruházza a jogai közül a szülők fizetési 

kötelezettségének, valamint a szociális alapokon adható kedvezmények feltételeinek 

meghatározását. Az ehhez benyújtandó dokumentumokat saját működési rendjében 

szabályozza. 

 A Szülői Együttműködő Közösség minden tanév végén igényt tart a pedagógiai 

munkával, a gazdálkodással és a fenntartói munkával kapcsolatos munka éves 
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értékelésére. A pedagógiai munkát az Intézményvezető (intézményképviselő), a 

gazdálkodást az Iskola gazdasági vezetője, a fenntartói munkát a fenntartó elnöke, vagy 

megbízottja terjeszti elő a Szülői Konferencián. 

 

2.5.2. Szabályzatok 

Az Iskola szabályzatai lehetnek az SZMSZ részét képezőek, illetve önállóak. 

Az SZMSZ részét képező szabályzatok módosítása az SZMSZ módosítása, kötelező 

felülvizsgálata az SZMSZ felülvizsgálatával egyszerre történik meg. 

Az SZMSZ részét képező jogszabály szerint kötelező önálló szabályzatok a következők:     

 

    Waldorf Iskola szülői szervezetének (SZEK) működési rendje (M/1.  - melléklet)    

     

Az Iskola működésének elősegítése érdekében alkotott önálló szabályzatok jogszerűségéért, 

az azokban szereplő tartalmak betartásáért, a felülvizsgálatért az intézményvezető 

(intézményképviselő) a felelős, azokat minden tanévben (az intézményképviselő vagy 

intézményvezető határozatba foglalva) ellenőrizni, szükség esetén módosítani köteles. Az 

önálló szabályzat az intézményvezető 8 napon belül köteles értesíteni az Intézményi Tanácsot. 

 

A szükséges szabályzatok: 

 Iratkezelés rendje; 

 Pénztárkezelési szabályzat; 

 Leltározási és selejtezési szabályzat; 

 Bizonylati és számviteli szabályzat; 

 Könyvtári szabályzat; 

 Munkavédelmi szabályzat; 

 Tűzvédelmi szabályzat; 

 Intézkedési terv, robbantással való fenyegetés esetére (bombariadó terv); 

 Számítástechnikai- és titokvédelmi szabályzat. 

 Iskolai honlapszabályzat 

 Veszélyes anyagkezelési szabályzat 

 Kulcskezelési szabályzat 

 

3. AZ ISKOLA GAZDÁLKODÁSA 

 M/3. számú melléklet tartalmazza 

 

 

4.   AZ ISKOLA MŰKÖDÉSE- AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

 

Az iskolai feladatok ellátásának szervezeti egységei a munkacsoportok. Ezek tagjai az iskola 

dolgozói, szülők lehetnek. Munkacsoportot a Pedagógus Konferencia hozhat létre, az 

iskolaképviselő, a Szülői Kollégium vagy a Diákönkormányzat javaslatára. Működésének 

megkezdésekor minden munkacsoport titkárt (képviselőt) választ a csoport tagjai közül, majd 

létrehozza működési tervét, mely tartalmazza a csoport tagjainak névsorát, feladatok listáját, 

elvégzésük határidejét, költségeit, a csoport választott titkárának nevét. A csoport működési 
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tervét a Pedagógus Konferencia hagyja jóvá. Az ideiglenesen felállított csoportok mellett 

állandó csoportok is dolgoznak: 

 

 Pedagógiai csoport, 

 Adminisztrációs csoport,  

 Kapcsolat és kommunikációs csoport,  

 Konfliktuskezelő csoport, 

 Konferencia és Ünnep csoport.                             

 

 

     SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 

 
 
                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FENNTARTÓ 

Intézményképviselő 

Konferenciavezető 

 Pedagógus Konferencia  

     Munkacsoportok: 

 Pedagógiai csoport, 

 Adminisztrációs 

csoport 

 Kapcsolattartó és 

Kommunikációs 

csoport, 

 Konferencia és Ünnep 

csoport 

 Konfliktuskezelő 

csoport 

SZEK 

Iskolatitkár 

Gazdasági 

vezető 

Tagintézményvezető 

(óvoda) 

Óvónő, 

Dajka 

Óraadó 

tanárok 

Védőnő 

 

 

 

DÖK 

Intézményképviselő –

helyettes 



22 

 

 

 

5. SZÜLŐI KÖZÖSSÉG (SZEK) jogai és kötelességei 

                                                 

 (M/1. és M/2. melléklet tartalmazza) 

 

 

6. ISKOLAGYŰLÉS 

 

Az iskolagyűlés az Iskola közösségének döntési jogkörrel fel nem ruházott, szabad 

információ-, gondolat- és eszmecseréjének intézményes lehetősége. Az iskolagyűlésen a 

szülők, a tanárok, az Egyesületi Fórum tagjai és az Egyesületi Fórum által meghívottak is 

jelen lehetnek.  

Az iskolagyűlést a Tanári, illetve Szülői Együttműködő Közösség önálló kezdeményezése 

után, az Egyesületi Fórum hívhatja össze saját döntése alapján, az érintettek értesítésétől 

számított legalább 8. nap utáni időpontra, napirendi pontok előzetes megjelölésével, írásbeli 

értesítés útján. 

 

7.  A TANULÓK KÖZÖSSÉGE 

 

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. Az iskolába történő felvétel 

2011.évi CXC. törvény 50.§ és figyelembe vesszük a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet 

iskolákra vonatkozó irányelveit, amely 2013. augusztus 1-én hatályba lépett. 

A tanuló az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel útján keletkezik.  

Ennek lépései a következők:  

 

7.1.1. Első osztályba történő felvétel esetén 

A Pedagógus Konferencia munkacsoportja az adott tanév október elsejéig az első osztály 

beiskolázását előkészítő csoportba (tagjai: két tanár, iskolatitkár) két tanárt választ a 

Pedagógus Konferencia tagjai közül. Az előkészítő csoport feladatai:  

 az elsős osztálytanító-jelöltek megkeresése, velük való beszélgetés, a konferencián 

történő bemutatásuk,  

 a Waldorf-pedagógiát és az iskolát bemutató (nyílt nap) előadássorozat szervezése, 

annak meghirdetése a leendő első osztályos tanulók szülei felé,  

 a jelentkezési lapok kiadása és összegyűjtése,  

 az ismerkedő beszélgetések időpontjának, valamint módjának a jelentkezések alapján 

történő meghatározása,  

 a szülők értesítése minderről,  

 a játékos ismerkedés, és a szülőkkel való beszélgetés megszervezése.  
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A tanulói jogviszony létrejöttének további lépései: 

 a jelentkezési lapokon szereplő közlések, valamint a tájékozódó beszélgetés tapasztalatai és 

írásbeli anyaga alapján a leendő osztálytanító javaslatot tesz az új első osztályba felveendő 

gyerekekre. (A gyermek felvételének feltétele az iskolaérettség, valamint a Waldorf-

pedagógiának a szülők részéről való ismerete, elfogadása és támogatása.)  

 a javaslat Pedagógus Konferencián történő megvitatása,  

 a Pedagógus Konferencia döntése a felvételről,  

 a döntés jóváhagyása az intézményképviselő által,  

 a szülők írásbeli értesítése a felvételről, vagy az elutasításról és ennek indoklásáról, 

illetve a várakozó listára való esetleges kerülésről. Az értesítést az iskolaképviselő írja 

alá.  

 a szülők együttműködési háromoldalú megállapodást kötnek a fenntartóval és az 

iskolával. 

7.1.2. Kilencedik osztályba történő felvétel esetében 

A Pedagógus Konferencia és a Szülői Együttműködő Közösség szeptember 15-ig bezárólag a 

leendő kilencedik osztályt előkészítő csoportot jelöl ki a tagjai közül, amelynek vezetője a 

mindenkori 8. évfolyam osztálytanítója. Ez a munkacsoport az Egyesületi Fórumhoz tartozó 

vegyes munkacsoport. A Pedagógus Konferencia február 15-ig megnevezi a leendő kilencedik 

osztály osztálykísérőjét, aki bekapcsolódik a működő csoport munkájába. 

A felső tagozat elvileg egyenes folytatása a középtagozatnak. Az alsóbb osztályokban az 

osztálytanító a tanári kollégiummal közösen döntött a már meghatározott módon diákjai 

felvételéről. A Pedagógus Konferencia iskolánk mindenkori 8. osztályának tanulóival, 

valamint szüleikkel is előkészítő beszélgetést folytat. Ennek legfontosabb célja annak a 

rendkívül fontos és sok változással járó eseménynek a tudatosítása, melyet a felső tagozatba 

való továbblépés jelent.  

A szülő és a diák ekkor kapja meg azokat az információkat, melyek alapján eldönthetik, hogy 

a diák iskolánkban, vagy esetleg más középiskolában folytatja tanulmányait. 

Felső tagozatunkra más intézményekből jelentkező tanulók esetében az osztálykísérő javaslata 

alapján a tanári kollégium dönti el, hogy kik azok, akik a megszokott Waldorf-pedagógia által 

kialakított oktatási struktúrába képesek beilleszkedni. A felvételi elbeszélgetés során nem a 

tárgyi tudást mérjük, hanem a felvételiző kommunikációs, szociális képességeit, kreativitását. 

Csak egy körültekintő, szülőket, diákokat és akkori iskolájukat közösen bevonó, alaposan 

tájékozódó felvételi eljárás felelhet meg iskolánk minőségi követelményeinek. Ez döntően 

személyességen és szóbeliségen alapuló folyamatot jelent. 

7.1.3. Már meglévő osztályokba történő felvétel esetében 

A felvétel a már meglévő osztályokba a Kiskonferencia által meghatározottak szerint történik. 

Az adott tanévre vonatkozóan, a felvételi eljárással kapcsolatos tudnivalókat a Pedagógus 

Konferencia minden év augusztus 31-ig nyilvánosságra hozza. 

• a szülők felveszik a kapcsolatot az osztálytanítóval, ill. osztálykísérővel, írásos felvételi 

kérelmet adnak be. 

• az osztálytanító, ill. osztálykísérő bejelenti a felvételi szándékot a konferencián és felkéri 

a leendő felvételin résztvevő tanárokat. 
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• a felvételi legalább két tanár jelenlétében történik. 

• az osztálytanító, ill. osztálykísérő mérlegeli a felvételt, javaslatát bejelenti a konferencián. 

A Pedagógus Konferencia dönt a jelentkező felvételéről. A döntést az intézményképviselő 

hagyja jóvá.  

• a szülők az intézményképviselő aláírásával ellátott értesítést kapnak a felvételről, vagy az 

elutasításról. 

• a szülők együttműködési háromoldalú megállapodást kötnek a fenntartóval és az 

iskolával, amelyet a 7. számú melléklet tartalmaz. 

• az iskola értesíti a tanuló volt iskoláját a felvételről, azaz kiadja a befogadó nyilatkozatot. 

A felvételi eljárás során a szülőt tájékoztatni kell a szülői felelősségvállalás módjáról, az 

iskola működéséről, a közösségi életről és az iskolai szokásrendről. Ennek felelőse új osztály 

esetén a beiskolázási munkacsoport, meglévő osztály esetén pedig az osztálytanító, illetve az 

osztálykísérő. 

A személyes körülményekre tekintettel pedagógia külön megállapodást köthet a szülő és az 

iskola.  

A megállapodást az aláírásra jogosultak évente a tanév indulásakor megújítják, aláírásukkal 

ellen jegyzik.  

 

7.2. Magántanulói jogviszony  

       Külön szabályzat rendelkezik róla az (M/5. - mellékletében) 

7.3. A tanulók jogai és kötelezettségei  

 

Az iskola tanulóinak joguk van a szellemi, lelki, testi fejlődésüket segítő oktatásban és 

nevelésben részesülni és minden iskolai tevékenységben részt venni. A tanulók joga és 

kötelessége, hogy a pedagógiai program alapján rájuk vonatkozó, illetve a saját maguk által 

választott tevékenységekben részt vegyenek, s ott az erejükhöz, a felkészültségükhöz mérten 

igényes munkát végezzenek. Itt kell megemlítenünk a 8. osztály zárómunkáinak elkészítését 

és előadását, illetve a 12. évfolyam hasonló módon történő lezárását. Ennek tartalmi és formai 

követelményeit (M/7./1. és M/7./2. - melléklet) tartalmazza. A tanulók a kötelező tanítási 

órákon és a szabadon választott foglalkozásokon (fakultatív szakórák, napközi, felzárkóztatás 

stb.) túlmenően az osztály és az iskola ünnepi eseményein és egyéb rendezvényein is 

kötelesek részt venni. Minden tanítási évben az osztályok drámaelőadást tartanak. 

A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok összehangolását a Tanári 

Konferencia és az iskolaképviselő által kijelölt felelős végzi. A tanulók kötelessége, hogy az 

iskolai munkájuk végzése során tekintettel legyenek másokra, s minden társuknak, a 

tanáraiknak, az iskola többi dolgozójának megadják a kellő tiszteletet. Valamennyi tanulóval 

szemben elvárás az iskola épületének, eszközeinek a megóvása, ill. takarékos használata, és 

megállapítható, felróható felelősség esetén a kár megtérítése.  

A tanulók egyéb jogait és kötelességeit a Házirend tartalmazza. 

 

7.4. A tanulók értékelése 

Az iskola értékelési rendszere nem az osztályozáson alapul. A napi intenzív kapcsolat 

eredményeként az osztálytanító jól ismeri a tanulókat, és a munkájukról folyamatosan 



25 

 

visszajelzést ad számukra. Emellett a tanulók az őket tanító szaktanároktól is rendszeres 

értékelést kapnak. Az értékelés történhet szóban vagy írásban. A tanulók értékelését az 

osztálymegbeszélések munkája segíti. Az értékelés fontos elemei a tanulóknak az epocha 

előadások, zárómunkák, színdarabok, rendezvények formájában megnyilvánuló egyéni és 

közösségi bemutatkozásai is. Az osztálytanító és a szaktanárok a szülőkkel is elmélyült 

kapcsolatban vannak (legalább kéthavonkénti szülői estek, programok, beszélgetések), így 

folyamatos tájékoztatást tudnak adni az osztály általános fejlődéséről és a tanulók egyéni 

haladásáról. Év végén minden tanuló szöveges bizonyítványt kap, amelynek része a 

bizonyítványvers. Ezt követően a szülők részletes tájékoztatást kapnak a tanuló egész éves 

munkájáról és az egyes tantárgyakban való elmélyültségéről a bizonyítvány szöveges 

értékelés részében. A közoktatásban használatos iskolai végzettséget tanúsító bizonyítványt a 

tanulók az iskolából való kilépéskor kapják kézhez. A tanulói jogviszony fennállása alatt az 

állami bizonyítványokat irattárban tartjuk. A szülő kérésére jegyesített változat kiadását is 

lehetővé tesszük, amennyiben távozik iskolánkból. 

Iskolánkban osztályismétlés általában nincs. A tapasztalatok szerint a tanulók általános 

fejlődése idővel kiegyensúlyozottá válik. Egészen kivételes esetben – a szülők kívánságára, 

vagy a velük való egyetértéssel lehetséges az osztályismétlés. 

A felső tagozat megjelenése iskolánkban elmozdulást jelentett az értékelés terén. Az 

osztályzást továbbra sem tartjuk kívánatosnak, ellenben a már középtagozaton amúgy 

megjelent felmérő dolgozatok százalékosan számosított teljesítményértékelését vezettük be. 

Csak a 11. és 12. évfolyam tanulói kapnak osztályzatokat félévkor és év végén. Iskolánk 

célkitűzése, hogy minőségi érettségit adó intézmény lehessünk. Ez adja stabilitását egy 

tizenkét osztályos Waldorf-iskolának. Ezért végcél a 13. évfolyam számára a törvények által 

meghatározott állami kétszintű érettségi vizsga letétele. Ezen kívül közvetlen tantárgyi 

vizsgakövetelményeink a tizenkét év alatt nincsenek. A 8. és 12. év zárásával azonban 

(különböző minőségekben természetesen) minden diák számára kötelező tantervi teljesítmény 

a zárómunka, illetve diplomamunka elkészítése.  

A tanulók értékelésének további szempontjait a Pedagógiai Program tartalmazza.  

 

7.5.  A tanulói jogviszony keletkezése és megszűnése  

7.5.1. Tanulói jogviszony létesítése óvodában   

Az érdeklődő szülők az óvónővel történt személyes beszélgetések után jelentkezési lapot 

töltenek ki, amely alapjául szolgál a felvételi előjegyzési naplóba történő beíráshoz. A 

jelentkezési lapokat az év folyamán bármikor le lehet adni. Amennyiben nincs túljelentkezés 

vagy egyéb hátráltató ok, a jelentkezőket év közben is fogadjuk. A napló alapján az intézmény 

pedagógus konferenciája az óvónő gyermek bemutatása és javaslata alapján dönt a gyermek 

felvételéről vagy elutasításáról. A felvételi döntést a vezető óvónő a szülőkkel írásban közli, 

ezek után a szülők megállapodást kötnek a fenntartó Nyíregyházi Waldorf Pedagógiai 

Egyesülettel az intézmény fenntartásával kapcsolatos nem pedagógiai kérdésekről. A pozitív 

felvételi határozat és a megállapodás megkötése után jön létre a tanulói jogviszony, amelyet 

minden nevelési év kezdetén a szülők és a fenntartó megújít. A gyermekek felvételekor 

túljelentkezés esetén előnyben részesítjük: 
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 a már óvodánkba vagy az iskolába járó gyermekek testvéreit 

 akik már korábbról érdeklődnek a Waldorf pedagógia iránt és folyamatosan jártak a 

játszóházba 

Törekszünk a nemek és az életkori megoszlás harmonikus egyensúlyának kialakítására. Nem 

zárkózunk el a SNI vagy BTM gyerekek felvételétől sem, mert egy teljes létszámú csoport 

sikeresen integrálhat sérült gyermeket. Az ilyen gyermekek felvételéről szóló határozatot 

egyedi elbírálás során, az adott gyermek és a csoport érdekeinek figyelembevételével hozza 

meg a Pedagógus Konferencia. 

7.5.2. Tanulói jogviszony létesítése az iskolában 

Az Intézménybe jelentkező tanuló szülei jelentkezési lapot töltenek ki és a Pedagógus 

Konferencia által kijelölt határidőre visszajuttatják azt. A jelentkezési laphoz a szülő 

mellékelje, ha van, szakorvos, Nevelési Tanácsadó, pszichológus, Tanulási Képességet 

Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok szakvéleményét. 

Iskolánkra vonatkozik a 20/2012. EMMI rend.18.§(2) bek. tartalmazó előírása a térítési és 

tandíj kötelezettségről. 

A Pedagógus Konferencia az iskolai munkatervben meghatározott időben ismerkedő felvételi 

beszélgetés alkalmával felméri a jelentkező gyermek iskolaérettségét, képességeit, készségeit. 

A 6. vagy magasabb osztályba jelentkezők esetén felsős tanárok is bekapcsolódnak ebbe a 

folyamatba. A Pedagógus Kollégium, a szülői kör és a fenntartó néhány tagja, ezen idő alatt a 

jelentkező gyermek szüleivel beszélget. A szülői beszélgetések célja, hogy a jelentkező szülők 

világos képet kapjanak a Waldorf- pedagógia sajátosságairól, a szülői fenntartói feladatokról, 

és megalapozottan dönthessenek a beiratkozásról. 

A nem nyíregyházi Waldorf-iskolából a 9. osztályba érkező gyerekek esetében jelentkezési lap 

beadása után megismerkedünk a jelentkezőkkel: a leendő osztálykísérő és a Pedagógiai 

csoport és a felsős konferencia tagjai ritmikus részbe, dráma játékokba, művészeti 

feladatokba, és beszélgetésbe vonják a tanulókat. A döntésnél figyelembe vesszük a 

tanulmányi eredményt, és a személyes tapasztalatainkat: kommunikatív készséget, 

nyitottságot, érdeklődést. A felvételi elbeszélgetés alatt a gyerekek szüleivel egy másik 

teremben ismerkedünk. A felvett tanulókkal és szüleikkel a leendő kilencedikes osztálykísérő 

tartja a kapcsolatot. (Tájékoztatja őket az iskola programjairól, a nyári munkálatokról, közös 

együttléteket szervez.) 

A gyermek felvételéről az érintett osztálytanító vagy osztálykísérő javaslata alapján a 

Pedagógus Konferencia dönt. A felvételi döntésről az érintett osztálytanító vagy osztálykísérő 

az iskolatitkár által írásban értesíti a szülőket. 

Más iskolából átjelentkezett gyermeket fél éves próbaidőre veszünk fel. Minden évfolyamra 

minden tanulónak évről-évre be kell iratkoznia. A beiratkozás feltétele a fenntartóval kötött 

megállapodás aláírása, a megállapodásban vállalt egyesületi hozzájárulás befizetésének 

igazolása, valamint az első beiratkozáskor a születési anyakönyvi kivonat, az 1. évfolyamra 

való jelentkezéskor az óvodai szakvélemény leadása. 
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8.  AZ OSZTÁLYKÖZÖSSÉG 

 

Az azonos évfolyamra járó és közös tanulócsoportot, osztályt alkotó tanulók az 

osztálytanítóval, 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. 

Az 1.- 4. osztályok az alsó tagozatba, az 5.- 8. osztályok a közép tagozatba, a 9.-13. osztályok 

a felső tagozatba tartoznak. 

8.1. Diákkörök és diákönkormányzatok-kapcsolattartás 

Az osztályközösségek tanulóinak joga az iskolai diákkörök és diákönkormányzatok 

létrehozása. 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 támogathatja. 

Feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola berendezéseit, ha ezzel nem 

korlátozza az iskola működését. A tanulók közössége a vonatkozó törvény által biztosított 

joga alapján Diákönkormányzatot működtet. Működési rendje az Iskola önálló szabályzatai 

közé tartozik. A Diákönkormányzat működését a tanulók (Diákönkormányzat) által felkért 

tanár támogatja. A Diákönkormányzatot támogató tanár megbízatása egy évre szól. A DÖK a 

jogait a Köznevelési Törvény paragrafusai alapján gyakorolja. A DÖK működésére 

vonatkozó jogokat a NKtv. tartalmazza. 

 

Kapcsolattartás 

- A DÖK a tantestülettel a kapcsolatot elsősorban a Pedagógus Konferencia segítségével 

tartja fenn. 

- A diákság és a DÖK kapcsolata az osztályképviselőkön keresztül folyamatos és állandó. 

- Az osztálytanítók/kísérők és a DÖK közötti állandó kapcsolattartás az osztályfőnöki órák 

fórumát kihasználva az osztályképviselők feladata. 

- Az iskolavezetés és a DÖK közötti állandó kapcsolattartás az iskolavezetés rendszeres 

ülésein valósul meg. A kapcsolattartás a DÖK-vezetőség feladata.  

- Általában az elnök és/vagy az alelnökök képviselik a DÖK-öt bármely fórumon, gyűlé-

sen, melyen a DÖK képviseltetheti magát, de erről dönthet másként is a DÖK. A 

képviseletet ellátó jogosultságait a DÖK határozhatja meg. 

- Az Egyesületi Fórumban a DÖK képviseltetheti magát a törvény alapján. Ez az 

iskolavezetés, a szülők és a DÖK kapcsolatának legfőbb intézménye. 

- Az iskola valamennyi diákja és dolgozója között közvetlen információcserére, a felme-

rülő problémák és javaslatok kezelésére az évente megrendezésre kerülő diákközgyűlésen 

/ nyilvános fórumon nyílik lehetőség. 

 

  A DÖK jogkörei 

- A DÖK-nek részvételi joga van a diákokat érintő kérdéseket tárgyaló tantestületi érte-

kezleteken. 
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Döntési jogok 

Bizonyos tárgykörökben egyedül a DÖK-nek van joga határozatot, döntést hozni. Ezeknek a 

tartalmáért, betartásáért illetve a döntés elmulasztásáért szintén egyedül a DÖK felel. Ezekben 

a kérdésekben a nevelőtestületnek véleményezési joga van. 

A DÖK dönt: 

- saját működéséről és munkájáról; 

- saját Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotásáról és módosításáról; 

- a működéshez biztosított pénzösszeg a törvény keretein belüli felhasználásáról; 

- tisztségviselőinek megválasztásáról; 

- egy tanítás nélküli munkanap programjáról; 

-  saját tájékoztatási rendszer (iskolarádió, iskolaújság, internetes oldal) létrehozásáról, 

működtetéséről és munkatársainak megbízásáról. 

 

Egyetértési jogok: 

Bizonyos tárgykörökben törvényes és érvényes döntés nem hozható a DÖK egyetértése 

nélkül. Ilyen kérdésekben a DÖK köteles állásfoglalását indoklással együtt a döntéshozónak 

eljuttatni. Ha a DÖK nyilatkozata nemleges vagy álláspontja eltér a döntéshozóétól, akkor az 

egyeztető tárgyalásokon a DÖK köteles képviseltetni magát. Ilyen esetekben a DÖK 

képviseletét az általa megbízottak látják el. 

A DÖK egyetértési jogot gyakorol: 

-  az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának bizonyos részeinek megalkotásakor és 

módosításakor; 

- a tanulói és szociális juttatások elveinek meghatározásakor illetve az ifjúságpolitikai 

célokra fordított pénz felhasználásakor; 

-  a házirend elfogadásakor és módosításakor. 

 

Véleményezési jogok: 

Bizonyos tárgykörökben a DÖK-nek joga van kialakítani és nyilvánosságra hozni a saját 

véleményét, melyet a döntéshozó meghallgat. A döntéshozó kötelessége kikérni a DÖK 

véleményét az adott problémával kapcsolatban.  

A DÖK véleményezési jogot gyakorol: 

- a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések meghozatalánál; 

-  az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben (pl.: munkaterv); 

- az intézmény megszüntetése, átszervezése, átnevezése esetén; 

- az intézmény vezetőjének megbízásakor; 

- az iskolai költségvetés tervezésekor; 

-  tanuló elleni fegyelmi eljárás során. 

 

8.2. A tanulók mulasztásának igazolása 

 A tanulói hiányzás igazolása 

A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való 

távolmaradását a házirendben meghatározottak szerint igazolni a vonatkozó 

jogszabályban foglaltak szerint. Az igazolásokat az osztályfőnök a tanév végéig köteles 

megőrizni. A tanulók mulasztásának igazolását a Házirend szabályozza. 
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8.2.1. Tájékoztatás, a szülő behívása, értesítése 

A szülők tájékoztatása, értesítése a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (3) bekezdésének 

előírásai szerint történik. 

 

8.2.2. A tanulókkal kapcsolatos nehézségek megoldása 

            (M/ 8. FEGYELMI ELJÁRÁS A WALDORFBAN)  

8.3. Tanulói jogviszony megszűnése 

• Ha a szülő – az érintett pedagógussal, ill. szükség esetén a Pedagógus Konferenciával 

folytatott megbeszélések ellenére – úgy látja, hogy gyermeke fejlődése az intézményben 

nem biztosított, gyermekét kiírathatja az intézményből. 

• Az intézmény akkor kezdeményezi a gyermek elbocsátását, ha a tanuló kötelezettségeit 

súlyosan megsérti vagy a szülőkkel való pedagógiai együttműködés lehetetlenné válik, 

vagy a gyermeknek –fejlődése érdekében – gyógyító nevelő intézményre van szüksége. 

• A nem első osztályba beiratkozott, próbaféléven levő gyermekek iskolai beilleszkedését 

és tanulmányi haladását a Pedagógus Konferencia az érintett pedagógusok beszámolója 

útján figyelemmel kíséri és januárban, ill. májusban javasolja a végleges megállapodás 

megkötését. A szülőket a tanító, ill. osztálykísérő tájékoztatja a beilleszkedési 

folyamatról. 

A tanulói jogviszony megszűnésével kapcsolatos feladatokat az intézmény képviselője és az 

egyesület elnöke látja el. 

A tanulói jogviszony a jogszabályokban meghatározott eseteken kívül akkor is megszűnik, 

•     Ha a Tanulói Megállapodás bármely okból kifolyólag felmondásra kerül. 

A tanulói jogviszony megszűnése előtt a szülők rendezik adósságaikat és az Iskolától átvett 

eszközöket maradéktalanul visszaszolgáltatják. Ezután az Iskola megszünteti a Tanulói 

Megállapodást az adott tanuló szüleivel. 

 

A tanulói jogviszony megszűnésének lehetséges okai 

 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. 

A tanulói jogviszony a Köznevelési Törvény 50. § - a által részletezett módokon szűnhet meg.  

A 20/2012 (08.31.) EMMI rendelet szabályozza az 50§ (5) és a (6) fejezetben kitér a 

vendégtanulói jogviszony megszűnésének módjára is. Amennyiben a szülő más iskolába 

kívánja gyermekét vinni, a gyermek érdekében (felkészítés, átjárhatóság biztosítása) célszerű, 

ha szándékát legalább három hónappal korábban jelzi. Az iskolából távozó tanulónak az 

iskola kiadja az állami bizonyítványt, ill. az egyéb, iskolában tárolt hivatalos 

dokumentumokat átvételi elismervény ellenében. 
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8.4. A tanulók osztályozó és javítóvizsgáinak rendje 

Ettől eltérő vizsgaidőpontot csak rendkívüli esetben a szülő illetve nagykorú kérelmére egyéni 

elbírálás alapján az intézményképviselője adhat. A vizsgaidőpontokról a tanulók egy hónappal 

előtte értesítést kapnak majd a vizsga napja (i) előtt egy héttel az irodán írásban vehetik át az 

újabb értesítést a konkrét napról és időpontról, illetve a helyszínről. 

 

december     1-20    osztályozó vizsgák (különbözeti vizsgák) 

I.PRÓBAÉRETTSÉGI 

január         15-30 javítóvizsgák 

osztályozó vizsgák 

 

betegség, hiányzás miatt 

március      25-31     előrehozott érettségizők osztályozó 

vizsgája I. 

osztályozó vizsgák (különbözeti vizsgák) 

április            15-30 előrehozott érettségizők osztályozó 

vizsgája II. 

II.PRÓBAÉRETTSÉGI 

május 25-30 javítóvizsgák 

osztályozó vizsgák 

 

betegség, hiányzás miatt 

augusztus     25-30    javítóvizsgák és osztályozó vizsgák  

 

                               9. AZ ISKOLAI DOLGOZÓK KÖZÖSSÉGE 

 

Valamennyi iskolai dolgozó munkaszerződés és munkaköri leírás alapján végzi a munkáját. 

Valamennyi munkaszerződéssel alkalmazott munkatársat megilletnek a Munka 

Törvénykönyvében szereplő jogok. A jogviszony létrejöttéről a pedagógiai dolgozók esetében 

a Pedagógus Konferencia, a nem pedagógiai dolgozók esetében az Egyesületi Fórum dönt. A 

döntést az intézményképviselő, a nem pedagógiai dolgozók esetében a Fenntartó elnöke 

hagyja jóvá. Ha az Iskola valamely munkatársa – többszöri figyelmeztetés ellenére – megsérti 

a jelen dokumentumban foglaltakat, úgy a Pedagógus Konferencia döntése alapján az 

intézményképviselő felbonthatja munkaszerződését. A felbontásra vonatkozó döntést írásban 

indokolni kell az idevonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően. A döntés jogi 

helytállóságát az egyesület jogásza előzetesen ellenőrzi. 

 9.1. A Pedagógus Konferencia 

„Mindenfajta nevelés önnevelés, és mi mint tanítók, nevelők, csak a saját magát nevelő 

gyermek környezetét alkotjuk. A legkedvezőbb környezetet kell megteremtenünk, hogy a 

gyermek úgy nevelje általunk önmagát, ahogy belső sorsát követve nevelődnie kell. Nem az a 

feladatunk, hogy a felnövekvő generációnak meggyőződéseket közvetítsünk. Hozzá kell 

segítenünk, hogy saját ítélő erejét, a saját felfogóképességét használja. Tanuljon meg a saját 

szemével nézni a világban.....”    Rudolf Steiner 

A Pedagógus Konferencia az iskolában tanító tanároknak, óvodapedagógusok és az általuk 

meghívottaknak a közössége. A Pedagógus Konferencia az iskola pedagógiai testülete. A 

zökkenőmentes működést korlátozott időre szóló, viszonylag széles körű megbízások teszik 
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lehetővé (republikánus elem), ugyanakkor a Pedagógus Kollégium tagjai egyenjogúak 

(demokratikus elem). Minden, iskolánkban tanító tanár (az óraadó szaktanárokat is beleértve) 

és óvodapedagógus a Pedagógus Konferencia teljes jogú tagja lehet. A Pedagógus 

Konferencia megfelelő pedagógiai munkájához alapfeltételként hozzátartozik a folyamatos 

képzés és önképzés, amelynek egyik formája a heti rendszerességgel megtartott Pedagógus 

Konferencia. Az Iskolában dolgozó tanároknak az állami tanítói, vagy tanári végzettség 

mellett Waldorf - pedagógiai képesítéssel is rendelkezniük kell (részletesen lásd a Pedagógiai 

Program II. számú Mellékletében). Azok a tanárok, akik munkába állásukkor nem 

rendelkeznek ilyen végzettséggel, nyilatkozni kötelesek szándékukról, miszerint a munkába 

állásuktól számított öt éven belül elvégzik a Waldorf-pedagógiai tanártovábbképzés 

valamelyik kurzusát. 

 

9.2. Az óvónők 

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-, 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, a munkabeosztás függvényében részt 

vesznek a Pedagógus Konferencia ülésein. 

 

Óvodavezető, mint tagintézmény vezetőjének az Intézményvezető által átruházott feladatot 

(a többit az óvodai SZMSZ- e tartalmazza). 

Önértékelés: Mivel az Intézményvezető részéről az önértékeléssel kapcsolatos 

visszacsatolásnak meg kell történnie az évzáró konferenciáig, ezért az évzáró konferencia 

előtt egy hónappal el kell juttatni az Intézményvezetőhöz. 

Az évkör ünnepeinek munkarendhez igazodó, méltó megszervezése. 

A fentieken túl működési, tevékenységi rendjüket maguk határozzák meg. 

 

9.3. Az osztálytanítók  

Az osztálytanító az elsőtől lehetőleg a nyolcadik osztály végéig vállalja egy-egy osztály 

vezetését. Munkáját a Waldorf- pedagógia szellemében, valamint az iskolai közösség 

részeként végzi. A Pedagógus Konferenciával való egyeztetés alapján ő tanítja osztálya 

számára a legtöbb közismereti, művészeti és szaktárgyat. Pedagógiai munkáját az iskola 

pedagógiai programjának megfelelően végzi. A tanítványai életkori sajátosságait szem előtt 

tartva figyelemmel kíséri és segíti a szellemi- lelki-testi fejlődésüket. A tanévek végén írásos 

bizonyítványban jellemzi a tanulók éves munkáját és fejlődését. Felkészül az adott osztály 

éves tevékenységére, a szaktanárokkal együttműködve epocha-tervet készít. Részt vesz a 

tanterem arculatának tervezésében, a megvalósítás szervezésében, a berendezésben. Elvégzi 

az osztállyal kapcsolatos adminisztrációs teendőket: a napló és az anyakönyv vezetését, az 
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állami bizonyítvány kiállítását, adatlapok, orvosi papírok kitöltését, stb. Dönt osztályszintű 

pedagógiai kérdésekben, ezek lehetnek például a tanórán kívüli tevékenységek. Fegyelmi 

ügyekben felvetéssel és javaslattal él.  

Az osztálytanító folyamatos kapcsolatban van a szülőkkel, legalább kéthavi rendszerességgel 

szülői esteket tart, elősegíti az osztály szülői közössége szellemi, pedagógiai munkájának az 

elmélyülését, és bepillantás nyújt az osztályban történő folyamatokba. Ezt a célt is szolgálják 

a szülők számára rendezett nyílt napok, az évszakünnepek, hónapünnepek, családi programok, 

kirándulások is. Az osztálytanító a szülőknek (előre egyeztetett találkozók, beszélgetések, 

családlátogatások keretében) egyénileg is lehetőséget biztosít személyes beszélgetésekre. Az 

osztálytanító havi rendszerességgel megbeszélést tart az osztályában tanító szaktanárokkal, 

kölcsönösen figyelemmel kísérik egymás munkáját. Az osztálytanítónak kötelessége a tanári 

konferencián való részvétel, az ott folyó pedagógiai munkába történő bekapcsolódás. Emellett 

az iskolai élet más területein (helyettesítés, ügyelet, iskolai ünnepek, rendezvények) is köteles 

részt venni.  

Osztálytanítói szabad év 

Az osztálytanító szabad évre jogosult az osztálya 8. iskolai évfolyamának elvégzését követő 

tanévben, ha az osztályban legalább 4 éven át látta el az osztálytanítói feladatot, továbbá 

akkor is, ha 1-8. osztályig végigvitte az osztályát osztálytanítói munkakörben. A szabad évét 

töltő pedagógus a tanév első négy hónapjában eseti feladatokat lát el a Tanári Kollégium 

megbízásából, majd január hónaptól kezdődően fokozatosan felkészül az új első osztály 

fogadására. E körben részt vesz a szülők számára szervezett bemutatkozó, ismerkedő 

előadásokon. A megvalósulásnak nem elvi csak anyagi okai vannak az egyesület részéről. 

 

9.4. Az osztálykísérő 

Ahogy a gyermekek egyéni fejlődése miatt fontos volt, hogy lehetőség szerint egy 

osztálytanító 1–8. osztályig ne változzon, úgy a felső tagozat ideje alatt, egy osztálykísérő 

koordinálja az adott osztály életét. Már osztálya létrejöttekor figyel arra az osztálykísérő, 

hogy sokszínű és kiegyensúlyozott legyen a közösség a különböző temperamentumú 

gyermekek jóvoltából. 

Folyamatosan figyelemmel kell kísérnie a gyermek egyéni és szociális fejlődését. Ennek a 

tevékenységnek egy heti rendszerességgel („osztályfőnöki) órát is biztosítani kell. 

Megnövekedik azonban a közvetlen szerepe a fokozatosan önálló konferenciamunkát végző 

felsős tanári konferenciának, hiszen az osztálykísérő nincsen úgy „összenőve” tanítványaival, 

mint a valamikori osztálytanító. A felső tagozaton szeretnénk megvalósítani egy 

mentorrendszert, mely lehetővé tenné minden diák számára, hogy szaktanárai közül 

választhasson magának egy olyan segítőt-támogatót, aki bármikor rendelkezésére áll a 

gyermeknek. Ez a megkeresés természetesen (az életkori sajátosságoknak megfelelően) csak a 

diák részéről kezdeményeződhet. 

9.5. A szaktanárok  

A szaktanár a szaktárgy oktatásának felelőse. Figyelemmel kíséri minden tanítványa egyéni 

fejlődését, tanulási szokásait és tanulmányi szintjét, s ezeknek megfelelően segíti a diákok 

tanulmányait. A szaktanár a közösségek osztálytanítóival összhangban, a szaktárgy kínálta 
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lehetőségeket kiaknázva végzi a gyerekek nevelését, tanítását. A szakórák tematikáját az 

életkori sajátosságok és az egyes osztályok jellemzőinek a figyelembevételével, a szaktárgy 

adta speciális minőségben és az iskola pedagógiai munkájának megfelelően állítja össze és 

valósítja meg. A munkájába hónapünnepek alkalmával bepillantást enged. Év közben elvégzi 

az általa tanított osztályokkal kapcsolatos adminisztrációs teendőket (naplóvezetés, adatlapok 

kitöltése). Év végén szöveges értékelést ad a bizonyítványban a tanulók szaktárgyi 

munkájáról. A szaktanár ápolja a szülőkkel való kapcsolatot, tájékoztatja őket, a gyermekeket 

és a tantárgyat érintő kérdésekben.  

A (teljes állású és részmunkaidős) szaktanárnak kötelessége a Pedagógus Konferencián való 

részvétel, és az ott folyó pedagógiai munkába történő bekapcsolódás.  A többi kollegától 

elvárható, hogy adott témáknál jelen legyenek. Az osztálytanítókhoz hasonlóan részt vesz az 

iskola teljes életében (ügyeletek, helyettesítés, iskolai ünnepek, rendezvények) 

9.5.1. Az óraadó tanár 

A szerződéses megbízás alapján tanító epocha-adó, valamint óraadó tanárok 

Ők a Pedagógus Konferencia 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 Pedagógus Konferencia pedagógiai kérdésekkel foglalkozó 

részében beszámolnak a kollégáknak 

● Megismerik a tanulókat, és legalább egy alkalommal az osztályban hospitálnak. 

● Az  SNI tanulókkal való munkában az osztálytanítók és osztálykísérők,

 a gyógypedagógus útmutatásait figyelembe veszik, számonkérésnél, értékelésnél. 

● Lehetőség szerint részt vesznek a Tanári Konferencia ülésein, mely nem tartozik 

munkaköri leírásukba, de önként vállalhatják. 

● Tájékozódnak a Waldorf-pedagógiáról, továbbképzési lehetőségekről. 

● Az iskolában folyó munkáról, az évbeosztásról, a programoktól, rendezvényekről 

kapcsolatot tartó tanárkollégáiktól érdeklődnek. 

● A tanév végén szöveges értékelést írnak. 

● Bemutatkoznak a szülői esteken, az osztálykísérők felkérésére 

 9.5.2. A gyógy- és fejlesztőpedagógus 

● A gyógy- és fejlesztőpedagógus az iskolaképviselő által deklarált munkaköri leírásának 

megfelelően ellátja feladatköreit, gyakorolja jogköreit, az integrált intézménynek 

megfelelően, felelősségi körében, a munkavégzés keretei között. 

● A gyógy- és fejlesztőpedagógus hospitál az osztályokban, lehetőség szerint részt vesz a 

tanári konferencián, a tanév végén szöveges értékelést ír. 

● A szülőkkel, oszálytanítókkal, és gyógypedagógiai szakmai intézményekkel kapcsolatot 

tart, a rábízott fiatalokat problémájuknak megfelelően, a pedagógiai program 

szellemében ellátja. 

● A terápiába vételt szakmai szempontok alapján mérlegelve, és a fejlesztő csoporttal 

egyeztetve önállóan dönti el, sajátos nevelési igényű gyermekeket előnyben részesítve. 

● A gyógy- és fejlesztőpedagógus az iskolaképviselő közvetlen munkatársa, a Tanári 

Kollégium tagja. 
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9.5.3.Napközis tanár 

● Napközis csoportközösségben szervezi munkáját. 

● A napközis csoport vezetését teljes körű pedagógiai felelősséggel a Waldorf- pedagógia 

alapelveinek értelmében látja el. 

● A napközis tanár a tanulócsoportjának felelős irányítója, gondozója. 

● A napközis tanár csoportja tanulóit jutalmazhatja, büntetheti. 

● A napközis tanár jogosult pedagógusok megbeszélésének összehívására. 

● A napközis tanárok az osztálytanítók, az iskolaképviselő és nevelőtársaik véleményének 

figyelembevételével döntenek az csoportjukba jelentkező tanulók felvételéről. 

● A tanulókkal kapcsolatos dokumentumokat (napközis napló) pontosan vezeti, és ez 

alapján készíti el a félévi és év végi statisztikai jelentést. 

● Az napközis tanár felelős a csoportjában folyó pedagógiai munkáért, a tanulók testi, 

lelki és szellemi fejlődéséért a tanári kollégiummal aláírt belső megállapodás alapján. 

● Az SNI tanulókra történő fokozott odafigyelés, differenciált munka, segítségadás. 

● A tanórán kívüli programok megszervezése, lebonyolítása. 

● Helyettesítést vállalnak. 

● Önképzésen, továbbképzésen való részvétel. 

● Részt vesz a napközi termének berendezésében, annak tervezésében, a munkák 

megszervezésében. 

● Részt vesz a különböző munkacsoportok munkájában és a Tanári Konferencia tagja. 

9.5.4.Tanácsadó tanár 

A Pedagógus 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. 

 

9.6. Az intézményképviselő 

Az intézményképviselő látja el a közoktatási törvény szerinti iskolaigazgató feladat- és 

hatáskörét. Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az ésszerű és takarékos 

gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat. A Pedagógus Konferencia javaslata és 

egyetértése alapján a Fenntartó hagyja jóvá az intézményképviselő személyét 

2013.szeptember 1.-től a nem állami fenntartású Intézményvezetőket is az illetékes miniszter 

nevezi ki, a fenntartóknak hozzá kell küldeni jóváhagyásra a kinevezést. Addig, amíg nem 

érkezik vissza, megbízási szerződéssel látja el a feladatát. Az intézményképviselőnek a 

Fenntartó részéről történő megbízása 5 évre szól, az 5 év lejártával meghosszabbítható. A vele 

kapcsolatos munkáltatói jogokat a Fenntartó elnöke gyakorolja. A nevelő és oktató munka 

irányítását és ellenőrzését az intézményképviselő az igazgatóhelyettes segítségével végzi. Az 

igazgatóhelyettes a pedagógiai munka minőségéért, szellemi hitelességéért, a 

konferenciavezető a pedagógiai munka szervezettségéért felel.  

 

Az intézményképviselő feladatai: 

 A munkáltatói jogok gyakorlása.  
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 Az iskola életével kapcsolatos, döntést igénylő kérdéseknek, problémáknak a Pedagógus 

Konferencia 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 döntések jóváhagyása.  

 A meghozott döntések érvényre juttatása, a végrehajtásuk nyomon követése.  

 Operatív feladatok ellátása.  

 Folyamatos kapcsolattartás az Egyesületi Fórum és a Szülői Kollégium vezetőjével.  

 Az Egyesületi Fórum munkájában való részvétel.  

 A költségvetés tervezet kidolgozása a Gazdasági Csoport tagjaként.  

 Az iskolai SZMSZ működtetése, ellenőrzése.  

 Tanulói jogviszony létrehozása és megszüntetése (a Pedagógus Konferencia döntéseinek 

jóváhagyása).  

 A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtása.  

 Más intézményekkel való együttműködés kialakítása, elősegítése.  

 Látogatók fogadásának előkészítése, lebonyolítása.  

 Hivatalos levelezések folytatása.  

 Konzultáció az iskola jogi szakértőjével.  

 Egyéb kiegészítések az óvoda SZMSZ-e tartalmazza. 

 

Az intézményképviselő tanítás mellett végzi a megbízatásával járó feladatokat. Az 

intézményképviselő munkájáról köteles folyamatosan tájékoztatni a Pedagógus Konferenciát 

és a Fenntartót. A megbízás indokolt esetben lejárta előtt visszavonható, a visszavonáshoz a 

Pedagógus Konferencia ez irányú javaslata szükséges. A megbízás visszavonását az 

Egyesületi Fórum egyetértése után a Fenntartó hagyja jóvá.  

Az intézményképviselő megbízatási idejének lejárta előtt három hónappal a konferencia 

javaslata alapján a Pedagógus Konferencia tagjai közül újabb jelöltet kell állítani, aki már 

ekkor bekapcsolódik az intézményképviselői munkába. Az új intézményképviselő személyét 

illetően a Pedagógus Konferencia tesz javaslatot. A javaslatot az Egyesületi Fórum 

egyetértése után a Fenntartó elnöke hagyja jóvá.  

Amennyiben a Pedagógus Konferencia a fenti időpontig nem tud megfelelő jelöltet állítani, 

úgy a Fenntartó az Egyesületi Fórum döntése alapján ideiglenes hatállyal nevezi ki az 

Intézményképviselőt. Az intézményképviselő a megbízatásának lejártát követő három hónapig 

támogatja utódja munkáját, ezzel az átmenet folyamatosságát biztosítja.  

9.6.1.  Az intézményképviselő által átadott feladat- és hatáskörök 

Az intézményvezető a jogszabályok által számára biztosított feladat- és hatásköreiből átadja 

az alábbiakat. 

• az (nevelési) igazgatóhelyettes számára a választott tantárgyak meghirdetésének jogát, a 

tantárgyválasztással kapcsolatos tanulói módosítási kérelmekkel kapcsolatos döntések 

jogát, az éves terv elkészítését, az órarend készítésével kapcsolatos döntések jogát, az 

intézményi rendezvények szervezésével kapcsolatos tárgyalásokon az intézmény 

képviseletét, 

• a gazdasági vezető számára - a szóbeli egyeztetést követően - az élelmiszerszállítási 

illetve étkezéssel kapcsolatos szerződések megkötését, a terembérleti és más bérleti 

szerződések megkötését, a gazdasági, ügyviteli és technikai alkalmazottak szabadságolási 

rendjének megállapítását, szabadságuk kiadásának jogát. 
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9.6.2.  Az intézményvezető közvetlen munkatársainak feladat- és hatásköre 

Az igazgató (intézményképviselő) feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja 

el. Az igazgató (intézményképviselő) közvetlen munkatársai: 

• az igazgatóhelyettes (intézményképviselő-helyettes), 

•  konferenciavezető, 

• a gazdasági vezető (ügyintéző), 

• iskolatitkár. 

o Az igazgató (intézményképviselő) közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri 

leírásuk, valamint az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik. Az 

intézményvezető közvetlen munkatársai az igazgatónak (intézményképviselő) tartoznak 

közvetlen felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel. 

o Az igazgatóhelyettes (intézményképviselő-helyettes) a tantestület véleményezési 

jogkörének megtartásával a fenntartó engedélyével az igazgató bízza meg. 

Igazgatóhelyettesi (intézményképviselő-helyettes) megbízást az intézmény határozatlan 

időre alkalmazott pedagógusa kaphat a fenntartóval egyeztetve. Az igazgatóhelyettes és a 

konferenciavezető feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon 

területekre kiterjed, amelyet munkaköri leírásuk tartalmaz. Személyileg felelnek az 

igazgató által rájuk bízott feladatokért. Az igazgatóhelyettes és a konferenciavezető 

távollétük vagy egyéb akadályoztatásuk esetén teljes hatáskörrel veszik át egymás 

munkáját, ennek során - az intézmény igazgatójával (intézményképviselő) egyeztetve - 

bármely olyan döntést meghozhatnak, amely a távollévő igazgatóhelyettes 

(intézményképviselő-helyettes) hatáskörébe tartozik. 

o Az intézmény vezetősége, mint testület konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal 

rendelkezik. Az iskola vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinek 

képviselőivel, így a szülői szervezet választmányával, a diákönkormányzat vezetőjével. A 

diákönkormányzattal való kapcsolattartás az igazgató feladata. Az igazgató felelős azért, 

hogy a diákönkormányzat képviselőjét mindazokra az értekezletekre, amelyekhez 

kapcsolódóan a diákönkormányzat véleményét be kell szerezni.  

o Az intézmény által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, kibocsátott 

iratoknak és szabályzatoknak aláírására az intézmény vezetője egyszemélyiben jogosult.  

Az intézmény cégszerű aláírása az intézményvezető aláírásával és az intézmény 

pecsétjével érvényes. 

o A gazdasági vezető (ügyintéző) és az iskolatitkár szakirányú képesítéssel rendelkező 

személyek, hatáskörük és felelősségük kiterjed a munkakörük és munkaköri leírásuk 

szerinti feladatokra. A gazdasági iroda dolgozóinak és a technikai dolgozók munkáját a 

gazdasági vezető (ügyintéző) irányítja. A gazdasági vezető (ügyintéző) feladat- és 

hatásköre kiterjed az intézményi költségvetés tervezésére és végrehajtására, a 

számlarendben foglaltak teljesítésére, az irányítása alá tartozó dolgozók 

szabadságolásának tervezésére és lebonyolítására, az élelmiszer-szállítási szerződések 

megkötésére, az intézmény megbízási szerződéseinek megkötésére, azok ellenőrzésére. 

o A gazdasági vezető (ügyintéző) távolléte esetén helyettesítése az iskolatitkár feladata. A 

helyettesítést ellátó munkavállaló döntési jogköre - a saját munkaköri leírásában 

meghatározott feladatok mellett – a helyettesítendő munkakörrel kapcsolatos azonnali 

intézkedést igénylő döntések meghozatalára, az ilyen jellegű feladatok végrehajtására 

terjed ki. 
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9.7. Mentor vagy tutor tanárok 

A 9. osztályos tanulók január 31-i határidővel a Pedagógus Konferencia tagjai közül 

egyénenként tutort választanak. A tutor feladata a tanuló személyiségének, adottságainak, 

érdeklődési körének, iskolai tevékenységének, szociális körülményeinek a minél alaposabb 

megismerése. Ennek megfelelően tud részt venni a tanuló mentálhigiénés, önismereti, 

kommunikációs és szociális fejlesztésében, valamint segíteni neki a nehézségek 

megoldásában. Ez a munka a közte és a tanuló között kialakuló személyes kapcsolaton alapul. 

A tanulóval kapcsolatos döntések meghozatala előtt ki kell kérni a tutora véleményét. A tutor 

és a tutorált diák kapcsolata a kölcsönös bizalomra épül. Indokolt esetben a tutor személyét 

mindkét fél megváltoztathatja. 

 

9.8. Egyéb státuszok 

Az eddig felsoroltakon kívül a tanárok által meghívott, elfogadott személyek is tagjai lehetnek 

a Pedagógus Konferenciának. A nem pedagógus munkakörben dolgozó munkatársak 

felvételéről a Pedagógus Konferenciának javaslattételi joga van. A munkáltatói jogokat az 

intézmény képviselője gyakorolja. 

A nem pedagógus munkatárs jogai és kötelezettségei. A nem pedagógus munkakörben 

alkalmazottak jogait és kötelességeit a munkatárs munkaköri leírása szabályozza, amit az 

Intézmény képviselője, mint munkáltató készít el. 

 

Részállású tanárok 

Egyes osztályokban a Waldorf-pedagógia szellemében, valamint az Iskola pedagógiai 

programjában meghatározott elvek alapján végzik a munkájukat. A szűkebb értelemben vett 

tanításon kívül a lehetőségeikhez mérten bekapcsolódnak az Iskola és a Pedagógus 

Konferencia életébe, pedagógiai munkájába. Ennek megfelelően pedagógiai és 

munkaszerződésben meghatározott kötelességük részt venni a tanári konferenciák pedagógiai 

kérdésekkel foglalkozó részében és az Iskola hagyományos rendezvényein és ünnepein. A 

Köznevelési törvény rendelkezései - a benntartózkodásról szóló idő részarányosan- rájuk is 

vonatkozik. Havonta kötelesek a saját maguk által vezetett nyilvántartást a törvényben előírt 

módon bemutatni vagy az egyedi munkaköri leírásban rögzített módon teljesíteni. 

A komplex fejlesztéssel foglalkozó csoport tagjai 

Ide tartoznak: a gyógypedagógus, a fejlesztő pedagógus, logopédus, pszichológus szükség 

esetén külső szakértő. Feladatuk a munkaszerződésben meghatározottak alapján a magatartási 

és tanulási nehézségekkel küzdő tanulóknak az osztálytanítókkal közösen történő, osztály- és 

iskolaszintű felmérése, a szükséges fejlesztő foglalkozások formájában megvalósuló segítség 

megszervezése és nyújtása, és az integrált tanulók ellátása. 

A speciális fejlesztést igénylő gyerekek segítésének érdekében a csoport tagjai folyamatos 

kapcsolatot tartanak egymással, az érintett osztálytanítókkal és szaktanárokkal. A csoport 

tagjai részt vesznek a tanári konferenciák pedagógiai kérdésekkel foglalkozó részében. 

Folyamatosan kapcsolatot tartanak a külső szakértőkkel és az érintett szülőkkel. 

Gyermekfelvételnél hangsúlyozott javaslattételi joguk van. 

Könyvtáros 
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A könyvtáros feladata könyvek beszerzése, folyóiratok megrendelése, az iskolai könyvtár 

működtetése (könyvkölcsönzés, nyilvántartás), fordítási munkák összehangolása, a 

könyvtárral kapcsolatos statisztikai adatok szolgáltatása. Könyvtárosi munkáját megbízási 

szerződéssel végzi.   (M/8 - melléklet) 

 

Jelmez és viselettáros 

Feladata a drámamutatók és más iskolai rendezvényekhez a jelmezek és kellékek előkészítése, 

tárolása és leltározása. A Hiányzó jelmezek beszerzése, előállítása. A nevelőkkel folyamatos 

kapcsolattartás a szükségletekről. Jelmez és viselettáros munkáját megbízási szerződéssel 

végzi. 

 

10. A PEDAGÓGUS KONFERENCIA FELADAT ÉS JOGKÖRE 

 
Alapelvek 

A Pedagógus Konferencia az Iskolában tanító tanároknak és az általuk meghívottaknak a 

közössége. A Pedagógus Konferencia működésére általánosságban a jellemző, hogy a 

döntéseit nem szavazással, ha- nem a tagjai egyetértésével (konszenzussal) hozza meg. 

„A konszenzus csoportdöntés, mely döntésre szavazás nélkül jutottak olyan folyamat által, 

melyben a vitapontokat teljesen kimerítették, és minden tag úgy érzi, hogy elégségesen 

meghallgatták őt. A folyamat minden résztvevőtől megköveteli, hogy érzésben teljesen jelen 

legyen, őszinte, egymást kölcsönösen tisztelő módon, és hogy önzetlenül érzékeny legyen, a 

többiekre. A résztvevők képesek legyenek arra, hogy megállapítsák a megoldás kielégítő 

voltát, illetve azt, hogy mikor érkezett el az idő a folyamat befejezésére. Lehetséges, hogy a 

konszenzussal megszületett döntést a közösségnek nem minden tagja érzi a legjobb döntésnek, 

ugyanakkor együtt tudnak azzal élni, támogatva azt." 

                                                                                               M. Scott Peck: A közösség öröme 

10.1. A Pedagógus Konferencia  

A Pedagógus Konferencia a tanárok heti rendszerességgel tartott önképzése. Az iskolában 

dolgozó valamennyi tanárnak kötelessége részt venni a Pedagógus Konferencián, ami 

lehetőséget ad közös, elmélyült szellemi, művészeti és pedagógiai munkára. A Pedagógus 

Konferencia pedagógiai részének alapelemei: közös tudatfejlesztési munka, Waldorf-

pedagógiai, a Waldorf–pedagógia szellemi hátterével foglalkozó könyvek közös olvasása. 

Azokról való beszélgetés, gyermekmegfigyelések és gyermekmegbeszélések: a tanárok 

figyelmének iskolázása, a speciális figyelmet kívánó tanulók segítése. Az embertani ismeretek 

élővé tétele, művészeti tevékenység: ének, festés, rajzolás, formarajz, kézművesség. Bothmer-

gimnasztika, Euritmia. Az ünnepek szellemi háttere, pedagógiai témák (temperamentumok, az 

épülő új tagozatok tanmenete, fegyelem, agresszió, együttműködés, hármas tagozódás stb.). A 

konferencia technikai része a jogi szférához tartozik.  

10.1.1. A Pedagógus Konferencia ülései 

    Minden héten meghatározott időben ½ 3-tól-6óráig tartja üléseit 

    Kidolgozott munkarend szerint végzi feladatait: 

o szellemi rész 

o technikai rész 
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o munkacsoportok munkája 

o aktuális mindenkit érintő problémák 

o zárás 

Az Iskolában dolgozó valamennyi tanárnak - kivéve az óraadókat - pedagógiai és 

munkaszerződésben meghatározott kötelessége részt venni a Pedagógus Konferencia ülésein, 

a Pedagógus Konferenciákon, közös szellemi, pedagógiai és művészeti tevékenységet 

végeznek. A Pedagógus Konferencián végzett pedagógiai munka az Iskola tanárai közös 

pedagógiai-szellemi útjának a feltétele. A Pedagógus Konferenciák előkészítését a PK -

konferenciavezetője végzi. 

A Pedagógus Konferencián és a Felsős Konferencián egy évre megválasztott 

jegyzőkönyvvezetők vezetik a jegyzőkönyvet. A jegyzőkönyv tartalmazza a jelenlévő, illetve 

a hiányzók névsorát, az elhangzott gondolatok, vélemények lényegi megfogalmazását és a 

meghozott döntéseket, határozatokat. A Felsős Konferencián megszületett döntésekről készült 

írásbeli összefoglalókat a jegyzőkönyvvezető ismerteti a Pedagógus Konferencián. 

10.1.2. A Pedagógus Konferencia feladatai 

A Pedagógus Konferencia feladata elsősorban az Intézmény szellemi és pedagógiai életének 

vezetése, szervezése. 

 Kidolgozza saját munkarendjét. 

 Létrehozza a működéséhez szükséges munkacsoportokat, a különböző munkacsoportokba 

delegálja tagjait; meghatározza a munkacsoportok feladatait, a tagok mandátumának 

időtartamát és az ellenőrzés módját. 

 Kidolgozza a Pedagógiai Programot és dönt az elfogadásáról. Jóváhagyásra átadja a 

fenntartónak. 

 Jóváhagyja az SZMSZ-t. 

 Elkészíti az éves munkatervet, munkarendet, az órarendet, a képzési- és beiskolázási 

tervet, és a többi szükséges pedagógiai-, szervezeti-, és működtetési dokumentumot, 

valamint a tantárgyfelosztást. 

 Javaslatokat tesz az iskolai költségvetés elkészítéséhez, és az elkészült költségvetést 

elfogadásra benyújtja a fenntartónak.  

 A pedagógiai munka belső ellenőrzése. Osztály és egyéni szintű pedagógiai kérdésekben 

tanácsot ad. 

 Biztosítja a lehetőséget a szülők pedagógiai ismereteinek bővítésére. 

 Gyermek- és ifjúságvédelmi kérdésekben jelez a hatóságok felé a gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelősön és az iskola képviselőjén keresztül. 

 Javaslatot tesz a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak és az intézmény 

alkalmazottainak munkaügyi kérdéseiben. 

 Javaslatot tesz a munkabeosztás, képzés, továbbképzés, beiskolázás, kiküldetés rendjét 

illetően. 

 Javaslatot tesz a bérezési rendszer és a béren felüli juttatások elosztási elveinek 

meghatározásában. 

 Javaslatot tesz a Magyar Waldorf Szövetséghez, más szervezethez való csatlakozásról, 

kilépésről. 

 A Pedagógus Konferencia által választott intézményképviselő dönt az utóbbi négy 

kérdéskörben. 

 Kidolgozza a beszámolásra vonatkozó rendelkezéseket (alsó-, középső-, felső-tagozat 

ügyeit érintő kérdésekben) 



40 

 

 

10.1.3. Pedagógus Konferencia jogköre 

 Megválasztja az Intézmény képviselőjét, és kinevezését javasolja a fenntartónak.  

 Meghatározza saját működésének rendjét és szabályait 

 Pedagógiai munkáját kizárólag és egyedül Waldorf-pedagógiai szempontok határozzák 

meg, követve a hatályos jogszabályokat. 

 Meghatározza a tanulói jogviszony létesítésének és megszüntetésének módját és 

szempontjait a Waldorf- pedagógia sajátosságainak és a hatályos jogszabályoknak a 

figyelembevételével. 

 Havi rendszerességgel tájékoztatást kapjon az iskola aktuális gazdasági állapotáról. 

 A fenntartóval egyeztetve meghatározza az oktatáshoz szükséges tárgyi és személyi 

feltételeket. 

 Képviselőt állíthat és hívhat vissza helyi, regionális vagy országos Waldorf-pedagógiával 

foglalkozó testületbe. 

 Az intézmény működését, működtetését érintő nem pedagógiai kérdésekben véleményt 

nyilvánítson, és állást foglalhasson. Javaslataira, kérdéseire a megfelelő fórumtól érdemi 

választ kapjon. 

 Egyetértési joga van, ha más szervezet olyan kérdésben kíván dönteni, amely közvetve, 

vagy közvetlenül pedagógiai kérdést is érint. 

 Tanári fegyelmi ügyekben dönt.  

 Dönt intézményi szintű pedagógiai, szakmai ügyekben.  

10.1.4. Pedagógus Konferencia véleményezési jog 

 a Házirend, illetve módosításának elfogadása; 

 kiemelt feladatot ellátó tanárok személyét érintő kérdésekben: 

  PK dönt, igazgató véleményez 

 A Kiskonferencián résztvevő tanárok; 

 az Iskolát a Magyar Waldorf Szövetségben képviselő; igazgató véleményez 

 Pedagógus Konferenciavezető; PK dönt, igazgató véleményez 

 osztálytanító/osztálykísérő; PK dönt, igazgató véleményez 

 gyermek- és ifjúságvédelmi felelős; PK dönt, igazgató véleményez 

 tűzvédelmi felelős; PK dönt, igazgató jóváhagy 

 munkavédelmi felelős; PK dönt, igazgató jóváhagy 

 

10.1.5. Pedagógus Konferencia javaslattételi jog 

 A teljes Pedagógus Konferencia a következő ügyekben gyakorol javaslattételi jogot: 

 az Iskola egészére kiterjedően pedagógiai, szakmai ügyekben; PK dönt 

 tanuló, tanár felvételének, elbocsátásának kérdésében; döntési jogkörnél szerepel 

 munkacsoportok létrehozását, tanárok delegálását illető kérdésekben döntési jogkörnél 

szerepel 

 a Pedagógus Konferencia saját pedagógiai, szakmai munkarendjét érintő kérdésekben; 

 a szülőkkel és az Egyesülettel való kapcsolat alakításában; 

 iskolagyűlés összehívását illetően 

 az intézményvezető, a gazdasági vezető, a Tanári Konferenciák vezetői, az egyes 

munkacsoportok munkáját illetően; 

 fenntartási, fejlesztési munkák tervezésében; Javaslattételi jog EF-nak, igazgatónak 



41 

 

 a közös létesítmények használatának meghatározásában. Javaslattételi jog EF-nak, 

igazgatónak 

10.1.6. Pedagógus Konferencia egyetértési jog 

 munkabeosztás, munkaszerződés szövegének, munkaköri leírás szövegének 

meghatározása; javaslattételi jog igazgató felé 

 külföldi és belföldi tanulmányutak, távollétek, fizetés nélküli szabadság, tanítási időben 

történő szabadság engedélyezésének a kérdése; igazgató dönt, PK jóváhagy 

 Intézményvezető személyével kapcsolatos kérdések; javaslattételi jog EF felé, megbízás 

visszavonása esetén javaslattételi jog EF felé 

 a jogszabályokban meghatározott kötelező juttatásokon kívüli, esetleges 

többletjuttatásokra vonatkozó rendszer meghatározása; igazgató dönt, PK jóváhagy 

 osztályindítás kérdésében; 

 a költségvetés, illetve módosításának elfogadása; 

 a felmentési, felmondási idő megállapítása a törvényi előírások betartásával. igazgató 

dönt, PK véleményez 

10.1.7. Pedagógus Konferencia döntési folyamata 

Az Iskola minden pedagógiai, szakmai kérdésében a Kiskonferencián történnek a döntések. A 

Kiskonferencián lehetőség szerint konszenzussal hozzák meg a döntéseket, amelyek az egész 

Pedagógus Konferenciára, iskolai közösségre kötelező érvényűek. A Kiskonferencia a 

döntések előkészítésére, javaslatkészítésre, a döntés végrehajtási folyamatának követésére a 

Pedagógus Konferencia jelenlévő tagjaiból felelős munkacsoportot vagy személyt kérhet fel. 

Személyi ügyekben a döntés előkészítése és a döntés konszenzussal, ennek lehetetlensége 

esetén szavazással történik; a Határozatok könyvébe ilyen esetekben név szerint rögzítik, ki 

hogyan szavazott. 

A Kiskonferencián a következő pontokban minden esetben szakmai kompetencia alapján 

nevesített munkacsoportot kell létrehozni az egész tanévre, külön alsó, közép és felső 

tagozatra. 

 tanárfelvétel és elbocsátás kérdésében; 

 gyermekfelvétel és elbocsátás kérdésében 

 

10.2. Tanár felvétele  

Új tanár felvételekor fontos, hogy a döntést ne a pillanatnyi szorító helyzet határozza meg. 

Ezért minden felvételre vonatkozó igény felvetése után a következő utat járjuk be:  

 Jelöltek keresése pályázat útján (a Pedagógus Konferencia pedagógiai munkacsoportjának 

feladata). 

 Konferencián való bemutatás, véleményezés. A konferencia próbatanítást kérhet a 

jelölttől.  

 A Pedagógus Konferencia döntése a felvételről, melyet az iskolaképviselő hagy jóvá.  

 Az intézményképviselő szóban és írásban közli a döntést a jelentkezők mindegyikével.  

 Majd a Kt.64. és 65.§-nak megfelelően a Waldorf Szövetség állásfoglalás kiegészítésével 

elkészíti a munkaszerződést, figyelembe véve Nkt. 95.§ (3) 2013. szeptember elsején 

hatályba lépő pedagógus előmeneteli rendszert. 
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Amennyiben egy, már meglévő évfolyamon új osztálytanító felvétele szükségessé, a döntés 

előtt az adott osztály szülői közösségének is be kell mutatni a jelölteket. A szülői közösség 

ezután kifejtheti véleményét a jelöltek személyét illetően.  

Mérlegeléskor figyelembe kell venni azt, hogy a jelölt a szűkebb értelemben vett munkáján 

kívül be tud-e tevékenyen kapcsolódni a Pedagógus Konferencia és a konferencia pedagógiai, 

szellemi munkájába és az iskola életébe. A tanár felvételének feltétele a közoktatási 

törvényben meghatározott iskolai végzettség és Waldorf-tanári végzettség, illetve ez utóbbi 

képesítés megszerzésének vállalása öt éven belül. A jelölt személyét az egész Pedagógus 

Konferenciának 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 Pedagógus Konferencia az új tanár mellé támogató 

(mentor) tanárt kér föl a Konferencia tagjai közül, aki az új tanár kiválasztását követően a 

következő módon segíti őt:  

 hospitálási lehetőséget szervez számára az iskolában,  

 megismerteti a Pedagógiai Programmal, az SZMSZ-szel és a Házirenddel,  

 tájékoztatja az iskolai szokásokról,  

 látogatja az óráit, és tanácsokkal látja el.  

10.3. A tanárok munkarendje és kötelezettségeik  

 A teljes munkaidős nevelőkre a Mt.92.§ (1) vonatkozóan 

 Az óraadóra Nkt. 4.§ (19) heti max. 10óra 

A tanárok heti munkaideje a kötelezőórákból, valamint a nevelő-oktató munkával, illetve a 

tanulókkal összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll.  

A tanárok napi munkarendjét, az ügyeleti és a helyettesítési rendet a Pedagógus 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 végzik munkájukat valamint a következők 

figyelembevételével: 

2016. július 30-i hatállyal módosultak a kötött munkaidő eltöltésének helyére vonatkozó 

intézkedések! 

 A 17.§ (3) bekezdés módosult szövege: A kollektív szerződés, ennek hiányában a 

munkáltató határozza meg, hogy melyek azok a feladatok, amelyeket a pedagógusnak a 

nevelési-oktatási intézményben, pedagógiai szakszolgálat intézményében, és melyek 

azok a feladatok, amelyeket az intézményen kívül lehet teljesítenie. 

 A MUNKÁLTATÓRA vonatkozólag      ______            Munka törvénykönyvének a 134.§-a, 

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.  

Iskolai szintű rendezvényeken, ünnepeken a Pedagógus Kollégium minden teljes állású tagja 

köteles részt venni.  
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Az évnyitó előtt, illetve az évzáró után a Pedagógus Konferencia zárókonferenciát tart, 

aminek keretében a már korábban meghatározott témákról beszélget. A részvétel a Pedagógus 

Konferencia minden tagjára nézve kötelező. 

10.3.1. A helyettesítés rendje  

Az adott napon, ½ 8 óráig köteles minden beteg munkatárs jelezni az iskolaképviselőnek 

hiányzását, hogy a pedagógiai munka zavartalanul folyhasson az iskolában. Hivatalos 

távollétnek csak az minősül, amikor a távollét oka olyan elfoglaltság, amelyre a Pedagógus 

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 és a helyettesítő tanár is megkapja a helyettesítési díjat. Ha a távollét oka olyan 

elfoglaltság, amelyre a Pedagógus Konferencia kérte föl az illető tanárt, akkor az azzal járó 

költségek is az iskola költségvetését terhelik.  

Elfogadott távollétnek az minősül, amikor a tanár a Pedagógus Konferencia előzetes 

jóváhagyásával hivatalos, vagy személyes ügyben van távol. Ilyen esetben a távolmaradó 

tanár, fizetés nélküli szabadnapot kap, a helyettesítő tanár pedig megkapja a helyettesítési 

díjat.  

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 ½ 8 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. Helyettesítési díjat csak a helyettesítési naplóba 

tett és az intézményképviselő által ellenjegyzett bejegyzés alapján lehet kifizetni.  

10.4. A pedagógiai munka ellenőrzésének alapelvei, célja 

A tanár nevelő-oktató munkájának alapja a gyermek fejlődésének – a Waldorf-pedagógia 

szellemisége alapján történő– figyelemmel kísérése és segítése. A tanár számára ez egyben 

hívást, ösztönzést jelent a személyes szellemi munkára, képzésre, önképzésre. A nevelő-oktató 

munka így válik minden tanár számára személyes úttá. A tanár munkavégzését tekintve ezt 

mindig szem előtt kell tartani, és a tanároknak nagy nyitottsággal, tapintattal kell egymáshoz 

közeledniük. Ugyanakkor az iskola pedagógiai célkitűzése, programja összefonja a tanárok 

személyes szellemi útját. Az egyéni munkavégzés feltétele a közösen kialakított pedagógiai 

célok elfogadása és megvalósítása. A tanár munkavégzését tekintve a saját, személyes út 

mellett az iskola közös pedagógiai útját, valamint a kettő kapcsolatát is figyelembe kell venni. 

Ha a tanár személyes útja és az iskola pedagógiai útja nincs összhangban, akkor ez 

feszültséget szül a tanulókban, és zavarólag hat a fejlődésükre. Egymás munkájának 

megismerésére a következő módok állnak rendelkezésre:  

 Pedagógiai munka a Pedagógus Konferencián.  

 A Pedagógus Konferencia tagjai közötti személyes, pedagógiai tárgyú beszélgetések.  

 Pedagógiai műhelyekben, továbbképzéseken való részvétel (IAO, Rövid kurzusok, Nyári 

Akadémia).  
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 Waldorf iskolák osztálytanítóinak, szaktanárainak a találkozói. 

 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.  

 Iskolai szintű rendezvények, ünnepek.  

 A szülőknek az iskola pedagógiai munkájáról történő tájékoztatása: személyes 

beszélgetések, szülői estek, ünnepek, családlátogatások, közös családi programok, 

rendezvények.  

Mindezek az alkalmak lehetőséget teremtenek arra, hogy a tanárok jobban elmélyüljenek a 

saját munkájukban, és, hogy jobban megismerjék egymásét.  

Ezért tekintjük a pedagógiát nevelésművészetnek. Ez a szemlélet az értékelésre is kihat, 

beleértve az értékelés eszközrendszerét is. A célnak összhangban kell lennie a hozzá vezető 

úttal. 

Az értékelés alapjának azt tekintjük, hogy intézményeinkben életfolyamatok, 

munkafolyamatok, fejlődési folyamatok zajlanak. Fontosnak tartjuk, hogy legyen bizalmunk a 

folyamatban, annak erejében, s magában a fejlősében, minden ember fejlődési képességében. 

Viszont fontosnak tartjuk azt is, hogy folyamatok során legyenek megállási pontok, hogy 

kiküszöböljük azt a kockázatot, ami akkor áll fenn, ha mindent magától megoldódó fejlődési 

folyamatként szemlélünk, és sehol nincsen határ, nincs semmi, ami megálljt parancsolna a 

tarthatatlan helyzeteknek. 

Ahhoz, hogy az iskola képes legyen jelentőségteljes és önkritikus képet alkotni a 

minőséglétrehozó erőkről, az értékelési készségek fejlődése szükséges, ami egyúttal támogatja 

az intézmény és a hozzá tartozó emberek folyamatos fejlődését, bátorítja és erősíti az 

önigazgatást és az egyéni felelősségvállalást, ami az önigazgató működéshez 

nélkülözhetetlen. 

Az értékelés segít az embereknek abban, hogy képesek legyenek magukon segíteni. Az 

értékelés támogatni kívánja az érintett emberek tudatosságát, szakmaiságát és 

bizalomképességét: elismerő megvilágításba helyezi az iskola mindennapi életének erősségit, 

az értékeket és a rejtett kincseket. Igyekszik felhívni a figyelmet a már meglévő fejlesztési 

szükségletekre és lehetőségekre. Erősíteni szeretnénk továbbá az egyéni és közösségi 

tudatosságot – ehhez egyéni és közös értékelési módszereket ajánlunk. 

Tudjuk, hogy nehéz egymásnak igaz, ugyanakkor mégsem bántó visszajelzéseket adni. Ehhez 

bizalomteljes légkör kell, amit néha nehéz megteremteni. S ha megvan a bizalom, akkor sem 

könnyű a feladat, sok gyakorlást igényel. Ha őszintén, mégsem bántóan akarunk értékelni, 

akkor ehhez meg kell, legyen bennünk a másik ember iránti tisztelet. Csak ezzel a 

hozzáállással fogunk tudni egyszerre méltányosan és objektívan visszajelezni számára. A 
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bizalmat az értékelés függetlensége és pártatlansága által is védeni kell, és nem szabad eltűrni 

az elfogultság megjelenését sem. 

A közös alapokon nyugvó egységes elvárások mellett szükségesek az egyéni helyzetet 

figyelembe vevő szempontok is. Vagyis az értékelésnél az objektivitás mellett meg kell 

jelenjenek a szubjektív elemek is. Ettől lehet az értékelés más, mint a mérés. A Waldorf 

iskolában fontos, hogy a tanítás során egy védett, szabad interakciós tér keletkezzen, ahol a 

pedagógusok egyéni felelőssége – kreatív, autonóm, alkotó munkában – érvényre tud jutni. 

Egyes pedagógiai helyzetekben különböző megoldásoknak is létjogosultsága lehet, ezért 

fontos a megítélés kerülése, helyette a helyzet megismerésére és a felismerésből fakadó 

felelősség támogatására kell törekedni, bátorítva az új megoldások megszületését. Így válhat 

lehetővé a különböző életfelfogások, életformák és nevelői stílusok közösen megfogalmazott 

alapokon való egységesítése. Úgy kerülhető el, hogy a tanár ne váljon az értékelés tárgyává, 

ha az értékelés méltósággal teli, a másikban a partnert látja, nem pedig a vizsgálat tárgyát. 

Ebben az esetben lehet igazán hatékony az értékelés, mert a felismerés az értékelt emberen 

belül jelenik meg és belső indíttatássá, akarattá válik. 

Az értékelés másik fontos szerepe, hogy lehetőséget adhat arra, hogy néha megálljunk és 

örüljünk az eredményeinknek, legyen figyelmünk arra is, amit már elértünk. Mindezek miatt 

értékelési szemléletünk nem megítélő, szummatív, hanem formatív, azaz fejlődést segítő, és 

elkötelezett a szalutogenezis elve iránt, azaz fontos, hogy a folyamat értelmes legyen, érthető 

legyen és kezelhető legyen. Az erősségekre és nem hiányosságokra fókuszál, arra törekszik, 

hogy az intézmény egészségerőit ösztönözze, úgy, hogy az értékelés párbeszédre alapozva, 

formatív módon és a több szempontúság elve mentén történik. A kvalitatív és formatív 

értékelési folyamatokhoz idő, tér, találkozások és párbeszéd szükségesek. A formatív, azaz 

fejlődést támogató értékelésben nincsenek szankciók és nincs összehasonlítás. Egy ilyen 

értékelési folyamat nem pusztán a tényeknek és azok kapcsolatainak elemzése, s nem csupán 

a valóságot tükrözi, hanem azt keresi, hogyan lesz a jövőből jelen. Így válik a jövő 

szolgálójává. 

Az értékelést dokumentáljuk, figyelve arra, hogy a dokumentálás ne uralja az értékelés 

folyamatát, a szükséges és elégséges minimumra törekszünk. Az értékelésünkben is az a 

vezérelv, hogy semmi olyat ne tegyünk, aminek nincs értelme. 

10.4.1.A pedagógiai munka ellenőrzésének szintjei és eszközei 

Ahhoz, hogy az intézmény képes legyen jelentőségteljes és önkritikus képet alkotni a 

minőségét létrehozó és alakító erőkről, többféle módszert használunk.  

A belsőleg motivált önreflexiót és önfejlődést segítő eszközök: 

• Visszatekintés, 

• Beszámoló, 

• Véleményezés, 

• Interjú, 

• Munkatársi beszélgetések. 

Az értékelés szintjei: 

• Pedagógus 

• Intézményvezetés 

• Intézmény  
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10.4.2.Az értékelés lebonyolítása 

A pedagógusi értékelés megszervezés és lebonyolítása a BECS csoport feladata. Az 

értékelésekre formális módon 5 évente kerül, összhangban a jelenleg hatályos 

jogszabályokkal. 

Az intézményvezetés és intézményi értékelés lefolytatásáért az EF által kijelölt személy felel. 

Ennek a két területnek a lebonyolítására 3 évente kerül sor. 

10.5. Tanárokat érintőproblémák megoldása  

             „Panaszút” SZMSZ (M/5. számú melléklete tartalmazza) 

10.6. A konferenciavezető 

A Pedagógus Konferencia minden tanév végén megválasztja a következő év 

konferenciavezetőjét. A megbízás egy tanévre szól. Munkáját akár önállóan, akár az általa 

megszervezett konferencia-előkészítő csoportnak a segítségével is végezheti.  

A konferenciavezető feladatköre: 

 a Pedagógus 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,  

 a felvételre jelölt kollégák, dolgozók Pedagógus Konferencián történő bemutatása,  

 az iskola életében felmerülő kérdések, problémák, döntési helyzetek mérlegelése, a 

fontossági sorrend kialakítása.  

 

10.7. A pedagógiai munka ellenőrzése 

Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai 

feladatok végrehajtásának ellenőrzése az igazgató feladata. Az intézményben az ellenőrzés az 

igazgató kötelessége és felelőssége. A hatékony és jogszerű működéshez azonban rendszeres 

és jól szabályozott ellenőrzési rendszer működtetése szükséges. E rendszer alapjait az e 

szabályzatban foglaltak mellett az intézmény vezetőinek és pedagógusainak munkaköri 

leírása, valamint az intézmény minőségirányítási programjának részeként elkészített 

pedagógus teljesítményértékelési rendszer teremti meg. 

A munkaköri leírásokat legalább háromévente át kell tekinteni. Munkaköri leírásuk 

kötelezően szabályozza az alábbi feladatkört ellátó vezetők és pedagógusok pedagógiai 

és egyéb természetű ellenőrzési kötelezettségeit: 

 Az intézményképviselő - helyettes, 

 A gazdasági vezető 

 A munkaközösség-vezetők, 

 Az osztálytanítók és osztálykísérők, 
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 A pedagógusok. 

A munkavállalók munkaköri leírását az érintettel alá kell íratni, az aláírt példányokat vagy 

azok másolatát az irattárban kell őrizni. Az intézményképviselő-helyettes(ek) és a 

munkaközösség-vezetők elsősorban munkaköri leírásuk, továbbá az intézményképviselő 

utasítása és a munkatervben megfogalmazottak szerint részt vesznek az ellenőrzési 

feladatokban. Az intézmény vezetőségének tagjai és a munkatervben a pedagógus 

teljesítményértékelésben való közreműködéssel megbízott pedagógusok szükség esetén – az 

igazgató külön megbízására – ellenőrzési feladatokat is elláthatnak. A rájuk bízott 

ellenőrzési feladatok kizárólag szakmai jellegűek lehetnek. A tanév során végrehajtandó 

ellenőrzési területeket a feladatokkal adekvát módon kell meghatározni. Az ellenőrzési 

területek kijelölésekor a célszerűség és az integrativitás a meghatározó elem. 

Minden tanévben ellenőrzési kötelezettséggel bírnak a következő területek: 

 Tanítási órák ellenőrzése (intézményképviselő, intézményképviselő-helyettes, 

munkaközösség-vezetők), 

 Tanítási órák látogatása szaktanácsadói, szakértői kompetenciával, 

 A naplók folyamatos ellenőrzése 

 Az igazolt és igazolatlan tanulói hiányzások ellenőrzése, 

 Az SZMSZ-ben előírtak betartásának ellenőrzése 

 A tanítási órák kezdésének és befejezésének ellenőrzése. 

  

10.8. Az intézményképviselő vezetői megbízása 

Az Intézményképviselőnek az Egyesület részéről történő vezetői megbízása öt évre szól. A 

jelölt, vagy a jelöltek személyével kapcsolatos elvárások: a feladat kívánta igények, a 

személyes rátermettség és a jogszabályi feltételek megléte. 

Minden jelölt pályázhat az Intézményvezetői megbízásra, aki a munkakör betöltésének 

jogszabályi feltételeit teljesíti. Intézményvezetői megbízatás esetén a SZEK, és a DÖK 

véleményezési, joggal bír, a PK javaslattételi és egyetértési joggal. A Pedagógus Konferencia 

és a Fenntartó Egyesületnek együttesen kell támogatnia a jelöltet. 

A fenntartó ezt figyelembe véve csak akkor nevezi ki az Intézményvezetőt, ha azzal a PK is 

egyetért. A PK az egyetértési jogát kizárólag pedagógiai és szakmai tartalmakkal 

alátámasztott indokokkal tagadhatja meg. 

Mindkét fél törekedjen a Waldorf-szellemiségnek megfelelő konszenzus kialakítására. 

Ugyanaz a tanár többször is megbízható az Intézményvezetői feladatkör ellátásával. Az 

Intézményvezető vezetői megbízása indokolt esetben annak lejárta előtt visszavonható. A 

visszavonást az Egyesület, az Egyesületi Fórum vagy a Pedagógus Konferencia 

kezdeményezheti, a visszavonás tekintetében az Egyesületnek döntési, a Pedagógus 

Konferencia javaslattételi, az Egyesületi Fórumnak véleményezési joga van. A megbízás 

visszavonását minden esetben írásban meg kell indokolni. 

10.9.1. A vezetők Iskolában történő tartózkodása illetve elérhetősége 

A tanév megkezdése előtt az Intézményvezető köteles elérhetőségét és az Iskolában történő 

fogadó óráját az egész iskolai közösség számára nyilvánosságra hozni (hirdetőtáblán 

kifüggeszteni, valamint az iskola honlapján elérhetővé tenni), a későbbiekben azok 

változásairól az egész iskolai közösséget a lehető legrövidebb időn belül értesíteni. Az 
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Intézményképviselő fogadó óráján lehet tájékoztatást kérni az SZMSZ-szel, a Pedagógiai 

Programmal, a Házirenddel, a költségvetéssel és az Iskola szabályzataival kapcsolatban. 

10.9.2. A felelős vezető 

Az Iskola székhelyén (Nyíregyháza, Kölcsey u.8.) minden tanítási napon 8-15 óra között 

felelős vezetőnek kell tartózkodnia. 

Amennyiben az Intézményképviselő nem tud az Iskolában tartózkodni, az esetleges szükséges 

intézkedések megtételére az alkalmazotti közösség egyik tagját az Intézményképviselő köteles 

esetenként felelős vezetőnek kijelölni. A felelős vezető személyét a dolgozók tudomására kell 

hozni. Az így megbízott felelős vezető csak a rendkívüli helyzetekben intézkedhet, egyéb 

ügyekben nem hozhat döntést és nem adhat olyan felvilágosítást, amelyről általában az 

Intézményvezető nyilatkozik. 

A reggeli nyitva tartás kezdetétől a felelős vezető beérkezéséig az ügyeletes nevelő, a délután 

távozó felelős vezető után a foglalkozást tartó napközis pedagógus a felelős az Iskola 

működésének rendjéért, valamint ő jogosult és köteles a szükségessé váló intézkedések 

megtételére. 

Tanítási szünetek előtt az Intézményképviselő köteles az Iskola közösségét tájékoztatni a 

tanítási szünetekre vonatkozóan a felelős vezető személyéről, elérhetőségéről, és Iskolában 

történő tartózkodásáról. 

 

11. AZ ISKOLA NEM PEDAGÓGIAI DOLGOZÓI /TECHNIKAI SZEMÉLYZET 

 

Az iskola nem pedagógiai dolgozói fenntartói alkalmazásban vannak, felvételükről a 

beérkezett pályázatok alapján az Egyesületi Fórum dönt. A döntést a Fenntartó hagyja jóvá. 

Elbocsátásukról a hatályos jogszabályok alapján az Egyesületi Fórum dönt. A döntést a 

Fenntartó hagyja jóvá.  

11.1. Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje 

Az intézményben a nem pedagógus munkavállalók munkarendjét a jogszabályok betartásával 

az intézmény zavartalan működése érdekében az Intézményképviselő állapítja meg. 

Munkaköri leírásukat az Intézményképviselő és a gazdasági vezető 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 vezető szóbeli vagy írásos utasításával történik. 

 

11.2. Az iskolaorvos és a védőnő 

Az iskolaorvos és a védőnő feladata, hogy az iskola-egészségügyre vonatkozó érvényes 

rendeletek alapján elvégezzék szakmai és adminisztratív feladataikat. Lehetőségeikhez mérten 

részt vesznek a Pedagógus Konferencia munkájában. 

 Az iskola rendelkezik orvosi szobával. A védőnő havi rendszerességgel végzi munkáját. A 

tanulók egészségügyi kartonját folyamatosan vezeti.  
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Kapcsolatot tart a szülőkkel, az osztálytanítókkal és osztálykísérőkkel. Beszámol az 

intézményképviselőnek a tanulók egészségi állapotáról. 

Az iskolaorvos csak időszakonként jelenik meg az iskolában egyeztetett időpontban, elvégzi a 

szükséges vizsgálatokat és oltásokat.  

A fogorvosi szűrővizsgálatokon is rendszeresen részt vesz iskolánk valamennyi tanulója, 

szintén előre egyeztetett időpontban. 

11.3. Az iskolatitkár  

Az iskolatitkár főfeladata az iskolával kapcsolatos adminisztratív teendők ellátása. Az 

iskolatitkár személyéről és béréről az Pedagógus Konferencia véleményezése alapján az 

Intézményképviselő dönt. 

 Az iskolatitkár feladatai: 

• Az Intézményképviselő utasítása alapján a megfelelő adminisztratív tevékenység 

lebonyolítása, különösen a tanév elején a tanulókra vonatkozó frissített adatok átadás 

átvétellel igazolt átadása az osztálytanítóknak adminisztrációs célból, valamint a diákok 

törzslapjainak adatokkal való feltöltése és kinyomtatása. 

• Az iskolatitkár egyéb feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. 

 

11.4. A gazdasági vezető (ügyintéző) 

Feladatait a gazdasági élet szabályozásánál részletezzük 

Az iskola részben önállóan gazdálkodó jogi személy. A hatékonyabb gazdasági működés 

érdekében az iskolában gazdasági ügyek intézésével megbízott személy dolgozik. A gazdasági 

ügyek intézésével megbízott személy a Pedagógus Konferencia alkalmanként meghívott, 

tanácskozási joggal felruházott tagja. Feladatkörét munkaköri leírás tartalmazza. A gazdasági 

ügyek intézésével megbízott személy köteles a munkájáról folyamatos tájékoztatást adnia 

Pedagógus Konferenciának és az Egyesületi Fórumnak.  

11.5. Takarító 

A takarítást részmukaidőben végzi egy alkalmazott a szülői csoportból. Munkáját munkaköri 

leírás tartalmazza. Munkáltatói jogkör gyakorlója a mindenkori intézményképviselő. 

Karbantartási munkák kezelése a mindenkori fenntartó egyesület jogköre. Folyamatosan vagy 

adott feladatra történő megállapodással külsős vagy belsős (szülői körből) szakemberrel vagy 

szakemberekkel végezteti. 

                                          

 

                                      12. AZ ISKOLA MUNKACSOPORTJAI 

 

A különböző feladatok hatékony elvégzése érdekében az Iskolában munkacsoportok jönnek 

létre. Az állandó munkacsoportok működési szabályzatai az SZMSZ részét képezik.  

Az ad hoc/eseti munkacsoportok működésének szabályait létrehozásukkor dolgozza ki, a 

létrehozó szervezeti egység. A munka tartalma, a csoporttagok jogállása és a 

felelősséghordozás különbözősége miatt a munkacsoportok a következő kategóriákba 

tartozhatnak: 
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12.1. Tanári munkacsoportok 

A Pedagógus Konferencián belül jönnek létre a különböző osztályfokokon ugyanazon 

tantárgyban vagy tantárgyterületen végzett munka összehangolásának érdekében. Az Iskola 

minden tanára tagja valamely munkacsoportnak egyéni vállalás alapján. 

A munkacsoportok feladatai elsősorban: 

• Az Iskolában folyó nevelő-oktató munka osztályfokok közötti egymásra épülésének 

segítése; 

• Az oktatási-nevelési tapasztalatcsere előmozdítása; 

• A tapasztalatok összegzése; 

• Egyéb, a Pedagógus Konferencia által meghatározott feladatok. 

A csoportok vezetőinek beszámolási kötelezettségük van a Pedagógus Konferencia részére, a 

Pedagógus Konferencia által meghatározottak szerint. 

 

12.1.1. A nevelőtestület szakmai munkaközösségei 

A köznevelési törvény 71.§ szerint a szakmai munkaközösség részt vesz az intézmény 

szakmai munkájának irányításában, tervezésében és ellenőrzésében. A munkaközösségek 

segítséget adnak az iskola pedagógusainak szakmai, módszertani kérdésekben. A 

munkaközösség alapfeladata a pályakezdő pedagógusok, gyakornokok munkájának segítése, 

javaslat a gyakornok vezetőtanárának (mentor) megbízására. A munkaközösség – az 

intézményképviselő megbízására – részt vesz az iskola pedagógusainak és gyakornokainak 

belső értékelésében, valamint az iskolai háziversenyek megszervezésében. A szakmai 

munkaközösség tagjai kétévente, de szükség esetén más időpontokban is javaslatot tesznek 

munkaközösség-vezetőjük személyére. A munkaközösség-vezető megbízása legfeljebb öt 

éves határozott időtartamra az intézményképviselő jogköre. Az intézményben 3 

munkaközösség működik. A munkaközösség-vezető feladata a munkaközösség 

tevékenységének szervezése, irányítása, koordinálása, eredményeik rögzítése, az 

információáramlás biztosítása a vezetés és a pedagógusok között. A munkaközösség-vezető 

beszámol az intézmény vezetőjének a munkaközösség tevékenységéről, összeállítja a 

munkaközösség munkatervét, írásos beszámolót készít a tanév végi értékelő értekezlet előtt a 

munkaközösség munkájáról. 

12.1.2. A szakmai munkaközösségek tevékenysége 

A nevelőtestület feladatainak átruházása alapján - a pedagógiai programmal és az éves 

munkatervvel összhangban - a szakmai munkaközösségek feladatai az alábbiak 

Javítják, koordinálják az intézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai színvonalát, 

minőségét. 

• Együttműködnek egymással az iskolai nevelő-oktató munka színvonalának javítása, a 

gyorsabb információáramlás biztosítása érdekében úgy, hogy a munkaközösség-vezetők 

rendszeresen konzultálnak egymással és az intézmény vezetőjével. Az intézmény vezetője 

a munkaközösség-vezetőket legalább évi gyakorisággal beszámoltatja. 

• A munkaközösség a tanévre szóló munkaterv alapján részt vesz az intézményben folyó 

szakmai munka belső ellenőrzésében, a pedagógusok értékelési rendszerének 

működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában. 

• Fejlesztik a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat; a 
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fakultációs irányok megválasztásában alkotó módon részt vesznek, véleményt mondanak 

az emelt szintű osztályok tantervének kialakításakor. 

• Összeállítják az intézmény számára az osztályozó vizsgák, a próba érettségi vizsgák 

írásbeli tételsorait, ezeket fejlesztik és értékelik. 

• Támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját, fejlesztik a munkatársi közösséget; 

• Az intézménybe újonnan kerülő pedagógusok számára azonos vagy hasonló szakos 

pedagógus mentort biztosítanak, aki figyelemmel kíséri az új kolléga munkáját, vagy a 

gyakornokok munkáját. 

12.1.3. A szakmai munkaközösség-vezető jogai és feladatai 

 Összeállítja az intézmény pedagógiai programja és aktuális feladatai alapján a 

munkaközösség éves munkatervét. 

 Irányítja a munkaközösség tevékenységét, a munkaközösség szakmai és pedagógiai 

munkáját. 

 Módszertani és szaktárgyi megbeszéléseket tart, segíti a szakirodalom használatát. 

 Az igazgató (intézményképviselő) megbízására a pedagógus teljesítményértékelés 

rendszerében szakmai ellenőrző munkát, továbbá óralátogatásokat végez, 

tapasztalatairól beszámol az intézmény vezetésének 

 Összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a munkaközösség 

tevékenységéről a nevelőtestület számára. 

 Ha a munkaközösség véleményét kéri az igazgató, akkor a munkaközösség-vezető 

köteles tájékozódni a munkaközösség tagjainak véleményéről, ha a munkaközösség- 

vezető személyes véleményét, akkor ez számára nem kötelező. 

12.2. Szülői munkacsoportok 

Az iskolai élet egyes aktuális feladatainak a megoldására, illetve egy- egy területen történő 

folyamatos együttműködés érdekében jönnek létre egyéni vállalás alapján szülői részvétellel 

és a Szülői Együttműködő Közösség által delegált tagokból. E munkacsoportok felelős 

megbízottat választanak tagjaik közül, aki koordinálja a csoport tevékenységét és a SZEK 

ülésén folyamatosan tájékoztatja a szülői közösséget. 

A SZEK szülői munkacsoportok létrehozásával, illetve azok folyamatos működtetésével is 

segíti az Iskolában folyó tevékenységet, a csoportok munkáját összehangolja az Iskola 

működésével. A szülői munkacsoportok feladatainak a meghatározását, összehangolását, 

ellenőrzését a SZEK végzi, azokért teljes felelősséget vállal. A munkacsoportokba szükség 

szerint a Pedagógus Konferencia tanárokat delegálhat, akik tevékenyen részt vesznek a 

csoport munkájában. A csoportok vezetőt választanak, akiknek a folyamatos, a SZEK 

irányába történő beszámolási kötelezettsége mellett a csoportok döntési jogkört kapnak a saját 

munkaterületükön. 

A csoportok felállását, működésük, felelősségük területét, vezetőik nevét, beszámolási 

kötelezettségeik ütemét az adott tanévre vonatkozóan a SZEK minden év szeptemberében 

rögzíti. 

 

12.3. Vegyes munkacsoportok 

Az EF tartozó munkacsoportok (ilyenek pl. a stratégiai munkacsoportok, PR, honlap, bazár 

stb.) az EF által elfogadott, önálló szabályzat szerint működnek. Tagja lehet tanár és szülő 

egyéni vállalás alapján, illetve a Pedagógus Konferencia és a Szülői Együttműködő Közösség 
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által delegált személy. A csoportok vezetőinek beszámolási kötelezettségük van az Egyesületi 

Fórum részére, az EF által meghatározottak szerint. A Pedagógus Konferenciához tartozó 

munkacsoportok (ilyenek pl. a személyügyi, fejlesztő, felvételi, különböző ünnepek stb.) a 

Kiskollégium által meghatározottak szerint működnek. Tagja lehet a Pedagógus Konferencia 

által delegált tanár, illetve a Kiskollégium által meghatározott esetekben a Szülői Kollégium 

által delegált szülő. Felelős vezetőjüket maguk választják, aki csak tanár lehet. A csoportok 

vezetőinek beszámolási kötelezettségük van a Kiskollégium részére, a Kiskollégium által 

meghatározottak szerint. 

 

13. AZ ISKOLA ÉPÜLETÉNEK HASZNÁLATA 

 

Az Iskola dolgozói, a Szülői Együttműködő Közösség vezetője és EF képviselői, illetve az 

Egyesület elnöke az Iskola nyitvatartási idején kívül saját kulccsal, a riasztási kódszám 

ismeretében juthatnak be az Iskola Nyíregyháza, Kölcsey utca 8. szám alatti épületébe. 

Az épületben tartózkodók felelősek az Iskola épületének a megfelelő használatáért, és 

távozáskor annak zárásáért. 

A tanítási időt 8 óra és 16 óra között kell megszervezni. Az Iskola köteles az első tanóra 

megkezdése előtt 30 perccel a tanulók részére az Iskola meghatározott részén való tartózkodás 

lehetőségét és a felügyeletet biztosítani. Az Iskola köteles az utolsó tanóra után 15 percig a 

tanulók részére az Iskola meghatározott részén való tartózkodás lehetőségét és a felügyeletet 

biztosítani. A felügyelet szervezéséért a Pedagógus Konferencia a felelős. Az óraközi 

szünetekben ügyelet működik. Az ügyeletes a rábízott épületrészben köteles a tanulókra és az 

épület rendjére ügyelni. Az ügyelet szervezéséért a Pedagógus Konferencia a felelős. 

Az Iskola könyvtára folyamatos fejlesztés alatt áll. Az Iskola könyvtárának nyitva tartásáról 

az ezzel a feladattal megbízott pedagógiai munkát közvetlenül segítő könyvtáros köteles 

gondoskodni.  Minden évben szeptember 15-ig - az adott tanévre vonatkozóan - köteles 

tájékoztatást adni az iskolai közösség számára, és a nyitva tartásnak az Iskola honlapján 

történő megjelenítést megszervezni. A könyvtári szabályzat (M/9. számú melléklet a 

könyvtár SZMSZ-e) 

A tanítási szünetek idején a hivatalos ügyek intézéséhez az Iskolának külön ügyeleti rend 

szerinti nyitva tartása van. Az ügyeleti rendet az Intézményképviselő határozza meg, és erről a 

szünet megkezdése előtt tájékoztatnia kell az Iskola közösségét és az Egyesületet. 

Az Iskola bármely berendezési tárgyát, felszerelését, eszközét csak az Intézményképviselő 

engedélyével lehet az Iskolából elvinni. 

Az Intézményképviselő az EF elvi döntése alapján bérbe adhatja az Iskola helyiségeit külső 

igénylőknek is. 

Az iroda nyitva tartását, a félfogadási órákat a gazdasági vezető határozza meg és hozza 

nyilvánosságra. Tájékoztató az iroda ajtaján kifüggesztve illetve a közös levelezőlistán 

minden érdekelt számára elküldve. A változtatásról ugyan ilyen módon történik tájékoztatás. 

13.1. Látogatók, hospitálók fogadása 

A személyes meghívás alapján érkező külső látogatók, vendégek fogadásáról az őket meghívó 

személy gondoskodik. Az eseményről előzőleg tájékoztatja az Intézményvezetőt. 
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Az Iskola által meghívott, vagy a hivatalosan bejelentkező személyek, csoportok fogadásának 

a megszervezéséről az Intézményvezető gondoskodik. 

A vendégeknek az Iskolában való tartózkodása nem zavarhatja az iskolai élet megszokott 

rendjét. Konkrét osztályokban történő hospitálás csak abban az esetben lehetséges, ha az 

érintett osztály osztálytanítójának/osztálykísérőjének és a szóban forgó tárgyat tanító 

szaktanárnak a beleegyezését megkapják. A 3 napot meghaladó hospitálást az 

osztálytanítónak vagy osztálykísérőnek be kell jelentenie a Pedagógus Konferencián, és 

kérnie kell a Tanári Kollégium erre vonatkozó jóváhagyását. Ezek után lehetőség szerint 

bemutatja a hospitálót a Pedagógus Konferenciának. A hospitáló a Pedagógus Konferencia 

döntésétől függően bekapcsolódhat a Pedagógus Konferencia pedagógiai részébe. 

Nyílt nap keretében történő látogatás: 

 a meghirdetett időpontban és osztályokban 

 a fórum beszélgetéseken 

Rendezvényeken, melyet meghirdettünk szintén hasonló módon és keretek között történik a 

benntartózkodás a vendégek részéről.   Ekkor játszóházról gondoskodunk a gyerekekkel 

érkezőknek, hogy lehetőség legyen a felnőtteknek a beszélgetésre.                 

                            

13.1.1. A belépés és benntartózkodás rendje külső személyekre vonatkozólag 

 Az iskolával tanulói vagy más jogviszonyban nem álló kiskorú vagy felnőtt személy csak 

előzetes megbeszélés alapján, a megbeszélt időpontban és időtartamban tartózkodhat az iskola 

épületében. Az iskola vezetőinek és pedagógusainak fogadóidejét, valamint a szülői estek 

rendjét a tanévnyitó utáni első szülői esten nyilvánosságra kell hozni, és meg kell jeleníteni az 

iskola honlapján.  

 Ha a keresett személy tanuló, abban az esetben a látogatónak igazolnia kell kilétét. Ha a 

tanuló felügyeletére jogosult vagy a jogosult által írásban megbízott személy, akkor a 

földszinti előtérben lehetőséget biztosítunk a személyes találkozásra.  

 Ha a belépő személy az iskola valamely helyiségének alkalmi vagy rendszeres bérlője az 

előzetes megállapodás szerinti időben és helyiségekben, azok épségét és állagát 

megőrizve tartózkodhat az épületben. Erről szóban vagy írásban történik előzetes 

megállapodás az intézményvezetőjével a felügyeletet ez idő alatt biztosító személyek 

egyidejű értesítése mellett.  

 Az iskola által szervezett rendezvényeken való részvételre a rendezvény jellegétől 

függően meghívott személyek jogosultak. Az ő fogadásuk és kalauzolásuk az erre kijelölt 

alkalmazottak feladata. A meghívott személyekről listát kell készíteni, amelyet a 

fogadásukra illetékes nevelők, egyéb dolgozók és tanulók előre megkapnak. Ennek 

alapján az előre meghatározott, a fogadásukra kijelölt helyre kísérik a meghívottakat.  

 Az iskolában és az iskolán kívüli rendezvényeken illetéktelen személyek nem 

tartózkodhatnak. Amennyiben figyelmeztetés ellenére sem hagyják el az iskola illetve az 

iskolai rendezvény helyszínét, az intézmény vezetése nyomban értesíti az eljárni illetékes 

hatóságot. 

  

13.2.A szülők és az iskola kapcsolata 

Az iskola a szülők és a tanárok együttműködése a gyermek érdekében. A szülők gazdasági 

szempontból közreműködnek az iskola működéséhez felmerülő szükségletek biztosításában. A 
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szülők az iskola fenntartói és megtartói. A szülők az iskolához kötődő személyes 

szükségleteiket jelezhetik. A szülő másrészről személyes nevelési kapcsolatban áll a 

tanárokkal, különösen gyermeke osztálytanítójával. A szülő harmadrészről, a jogi élet 

szempontjából (családonként) megállapodást köt a Fenntartóval és az iskolával gyermeke 

nevelése illetve az iskola életében való közreműködésük érdekében. Az iskola és a szülők 

kapcsolatát a háromoldalú megállapodás szabályozza, amelyet a 6. számú melléklet tartalmaz.  

A szülők az iskoláról, az iskola rendjéről, munkarendjéről írásbeli tájékoztatást kapnak. 

A szülői szükségletek közlésének, a kezdeményezéseknek és szülői kérdéseknek a rendje:  

A szülő szükségletét, igényét tartalmazó megkeresésével a szükséglet jellege szerint a 

Gazdasági Csoport vezetőjét, a Pedagógus Konferencia vezetőjét keresheti meg.  

A szülő jogosult megkeresésére legfeljebb 30 napon belül, de lehetőség szerint 15 napon belül 

írásbeli választ kapni.  

A szülői kezdeményezés megtárgyalásakor, illetőleg minden egyéb esetben a szülő jogosult 

jelen lenni az iskola valamennyi szerveinek ülésén. 

A szervezeti ülések nyilvánosak és azokról írásbeli jegyzőkönyv készül, mely jegyzőkönyvek 

a szülők számára szabadon hozzáférhetőek.  

Szülői kérdést a szülők bármely munkatárshoz, az iskola bármelyik szervéhez szóban és 

írásban fogalmazhatnak. Az írásban feltett kérdésre a megkeresett személy és szerv köteles 

írásban válaszolni. Az illetékességi körébe nem tartozó kérdést az iskola megkeresett szerve 

köteles az illetékes szerv vezetőjéhez eljuttatni.  

 

13.3. A Szülői Együttműködő Közösség (régebben Szülői Kollégium) 

A szülői képviselet testülete a Szülői Együttműködő Közösség. Tagjai az osztályképviselők, 

ülései nyíltak azokon, bárki szabadon részt vehet. Minden osztály szülői közössége választ két 

főt maguk közül erre a mandátumra. A mandátum időtartama egy évre szól.  A Szülői 

Együttműködő Közösség három fővel képviselteti magát az Egyesület ülésein. Az 

osztályképviselők feladata a szülő-szülő, szülő-tanár kapcsolatok segítése, folyamatos 

kapcsolat biztosítása. Az információk áramoltatása, az új szülők tájékoztatása, az 

osztályszintű feladatok koordinálása. Az osztályok véleményének, kéréseinek képviselete a 

Szülő Együttműködő Közösség ülésein.  

 

13.4.A fenntartó  

Az Iskola fenntartója a Nyíregyházi Waldorf Pedagógiai Egyesület, amelynek főfeladata az 

iskola működéséhez szükséges jogi keretek és gazdasági feltételek megteremtése. Az 

Egyesület az Egyesületi Fórumon hozott döntések figyelembevételével végzi feladatait, hogy 

ezzel is teret adjon az intézményi önigazgatásnak. Az egyesület és az iskola szervei írásban 

tájékoztatják az illetékeseket az ott meghozott döntésekről. 

 
14.KAPCSOLATTARTÁS AZ ISKOLÁN BELÜL 

 
Az Iskola szervezeti egységei közötti kapcsolattartás az adott egységek vezetői (illetve az őket 

helyettesítő személyek) között történik, az adott helyzet által megkívánt formában. 
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A szervezeti egységek vezetőinek felelőssége, hogy a kapcsolattartás során az érintettek 

részére a lehető legrövidebb időn belül az adott feladattal, témával kapcsolatos lehető 

legszélesebb információt biztosítsák, lehetőleg írásban. A megkapott információt a szervezeti 

egységek vezetői kötelesek a lehető legrövidebb időn belül egységeik tagjai részére - 

lehetőleg írásban továbbadni. 

A Pedagógus Konferencia pedagógiai kérdésekben hozott, közösséget érintő döntéseiről, 

javaslatairól az évenként megválasztott Pedagógus Konferencia - Szülői Együttműködő 

Közösség kapcsolattartó értesíti írásban a Szülői Együttműködő Közösség vezetőjét. 

Minden szervezeti egység a döntéseit köteles írásba foglalni és azt az Egyesületi Fórum által 

meghatározottak szerint nyilvánossá tenni. 

14.1. Család és az iskola között 

Szülői estek: havi egy alkalommal 

Kézműves körök: előre egyeztetett időpontokban 

Személyes beszélgetés: a pedagógusokkal előre egyeztetett időpontban, az iskola napirendjét 

meg nem zavarva bármikor van rá lehetőség. 

Tájékoztató szülői est és nyílt nap: az iskola és a gimnázium iránt érdeklődők számára.  

14.2. Az intézmény belső egységei között (PK, SZEK, EF) 

A Pedagógus Konferencia (PK) az óvodában és az iskolában dolgozó pedagógusok 

közössége. Az PK hetente egy alkalommal Konferenciát tart, ahol az óvónők és tanárok 

egymást tájékoztatják az óvodában és az iskolában folyó munkáról, eseményekről, s azok 

szellemi hátteréről. Üléseiről az PK jegyzőkönyvet és döntéseikről kivonatot készít, s kérésre-

megtekintésre bármely szülőnek, intézményi dolgozónak, egyesületi tisztségviselőnek 

odaadja. Döntéseit konszenzus útján hozza meg. Az PK konferenciavezetőt választ, 1 éves 

időtartamra, aki levezeti a Konferenciát az elfogadott napirend alapján, és részt vesz az EF 

ülésein, ahova továbbítja a PK Egyesületi Fórumhoz intézett kéréseit, javaslatait, és 

visszahozza az EF PK-ra vonatkozó döntéseit.  (amennyiben az EF ülésein nem tud részt 

venni, a helyettesről az PK– írásos meghatalmazással - gondoskodik), 

A Szülői Együttműködő Közösség (SZEK) munkájában minden szülő részt vesz. A SZEK a 

szülők jogaik érvényesítésére és kötelezettségeik teljesítésére létrehozott szülői szervezetet. 

Folyamatos tájékoztatást kap az PK-tól a pedagógiai elvekről és azok megvalósulásáról a 

havonta megszervezett szülői esteken. Minden óvodai csoport 2 főt delegálhat az Intézményi 

fórumba. 

Az Egyesületi Fórum (EF) az intézmény teljes működésére és működtetésére vonatkozó 

döntéseket hozza meg. Tagjai az óvodai és iskolai szülők delegáltjai (2 fő), a Gazdasági 

Vezető (1 fő), a fenntartó egyesület delegáltja (2 fő), az Intézményvezető (1 fő), az PK 

delegáltja (1 fő). A delegáltakat egy évre delegálják a szülők és testületek, írásos 

meghatalmazással. A napirendi pontoktól függően részt vehetnek meghívottak is. 
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15. AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ KAPCSOLATAI 
 

Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az Intézményvezetőnek állandó 

munka kapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel: 

 A fenntartó nyíregyházi Waldorf Pedagógiai Egyesület 

 Magyar Waldorf Szövetség 

 Waldorf Ház 

 Most Kell Tennünk a Gyermekekért Alapítvány 

 Waldorf-iskolák az országban 

 Tiszta Formák Alapítvány 

 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

 Szabolcs-Szatmár –Bereg megyei Kormányhivatal 

 Nemzeti Erőforrás Minisztériuma 

 Nyíregyházi Főiskola Pedagógiai Tanszék  

 Gyermekjóléti Központ  

 Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 

 POK Nyíregyháza 

 Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 

 Szabolcs-Szatmár –Bereg megyei kórház pszichológusai 

 Nyíregyházi Egyetem 

 Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kara 

 Védőnő és iskolaorvos 

 Állatmenhely 

 Kosárközösség 

A fentieken túlmenően az Intézményképviselő saját belátása, a Kiskonferencia önálló döntései 

alapján más intézményekkel is folyamatos kapcsolatot tart fenn. Egyedi ügyek intézését az 

Iskola megfelelő szervezeteinek döntése alapján más, az adott ügy intézésével megbízott 

személy is végezheti. 

15.1. Gyermek-és ifjúságvédelem 

A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi 

feladatok eredményesebb ellátása érdekében az Iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse 

rendszeres kapcsolatot tart fenn a Megyei Gyermekvédelmi Központ Gyermekvédelmi 

Szakszolgálatával, valamint a Gyermekjóléti Szolgálat illetékes szakembereivel. A 

munkakapcsolat felügyeletéért az Intézményvezető a felelős. A gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelőst a Pedagógus Konferencia minden év augusztus 31-ig az adott tanévre vonatkozóan 

választja meg, illetve jelöli ki. 

15.2. Tanulói egészségvédelem 

Az Iskola minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a tanulók részére az 

egészségük és testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja. A tanulók egészségi 

állapotának megóvása érdekében az Intézményvezető rendszeres kapcsolatot tart fenn a 

Pedagógus Konferencia által választott iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi 

szolgáltató dolgozóival, és segítségükkel megszervezi a tanulók rendszeres egészségügyi 
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vizsgálatát. A rendszeres egészségügyi ellátást és felügyeletet az iskola által megbízott 

védőnő és iskolaorvos látja el. Az Egyesület vezetősége biztosítja az iskolaorvosi működés 

feltételeit. A 11.2. alatt megfogalmazottak alapján történik a működés. 

 

15.3. Balesetvédelem 

Minden dolgozónak ismernie kell, és be kell tartania a következő szabályzatokat - amik az 

Iskola önálló szabályzatai közé tartoznak. 

• Munka és balesetvédelmi szabályzat; 

• Tűzvédelmi szabályzat; 

• Intézkedési terv a robbantással való fenyegetés esetére (bombariadó terv). 

Az említett szabályzatokat az intézmény alábbi helyiségeiben kell elhelyezni: 

• Intézményvezetői iroda; 

• Nevelői szoba; 

• Gazdasági iroda. 

Rendkívüli esemény esetén az intézményvezető intézkedhet. Akadályoztatás esetén az 

SZMSZ-ben szabályozott helyettesítési rend szerint kell eljárni. Az épület kiürítése a tűzriadó 

terv szerint történik. Az épület kiürítésének időtartamáról, a gyermekek elhelyezéséről az 

intézkedést vezető hatóság információja alapján az intézményvezető, akadályoztatása esetén 

az intézkedéssel megbízott személy dönt. A rendkívüli eseményről és a hozott intézkedésről 

az intézményvezető értesíti a fenntartót. 

 

15.3.1.  A tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok 

A Pedagógus Konferencia minden év augusztus 31-ig az adott tanévre vonatkozóan kijelöli a 

következő felelősöket: 

• Munka és balesetvédelmi felelős; 

• Tűzvédelmi felelős. 

A felelősök kötelességeit az adott szabályzatok tartalmazzák. 

Minden tantárgy keretében oktatni kell az adott területen a tanulók biztonságának és testi 

épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat és viselkedési formákat. 

A nevelők a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint ügyeleti beosztásuk ideje 

alatt kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérni, a 

rendet megtartani, valamint a baleset megelőzési szabályokat a tanulókkal betartatni. 

Az osztálytanítóknak/osztálykísérőknek osztályaik részére ismertetniük kell a tanulókkal az 

egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes iskolai 

foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, a különféle iskolai foglalkozásokon tilos és 

elvárható magatartásformákat, az iskolaépület/ek környékére vonatkozó közlekedési 

szabályokat. 

Az osztálytanítóknak/osztálykísérőknek feltétlenül foglalkozniuk kell a balesetek megelőzését 

szolgáló szabályokkal a következő esetekben: 

• A tanév megkezdésekor; 

• Tanulmányi kirándulások, gyakorlatok, túrák előtt, 

• Közhasznú munkavégzés, gyűjtőmunka megkezdése előtt. 
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A tanulók számára közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az ismertetés időpontját az 

osztálynaplóba be kell jegyezni. A nevelőnek visszakérdezéssel meg kell győződnie arról, 

hogy a tanulók elsajátították a szükséges ismereteket. 

 

15.3.2. Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén 

A tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés, vagy 

rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket: 

 A sérült tanulót elsősegélyben részesíteni; 

 Szükség esetén orvost hívni; 

 A balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon megszüntetni; 

 A jegyzőkönyv felvételi és jelentési kötelezettség teljesítését a (MKM r.) szabályozza. 

E feladatok ellátásában a tanulóbaleset helyszínén jelenlévő többi iskolai dolgozó is köteles 

részt venni. A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel 

csak azt teheti, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell 

tennie, akkor feltétlenül orvost kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi 

segítséget. 

Az Iskolában történt mindenféle balesetet, sérülést az Intézményvezetőnek ki kell vizsgálnia. 

A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, hogy hogyan lett volna 

elkerülhető a baleset. A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell tenni a 

hasonló balesetek megelőzése érdekében és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani. 

 

15.4. Balesetvédelmi, munkavédelmi oktatás 

Balesetvédelmi, munkavédelmi oktatást kell tartani minden tanév elején azon tantárgyak 

tanárainak, amelyek tanulása során technikai jellegű balesetveszély lehetősége áll fönn. Ilyen 

tantárgyak: fizika, kémia, biológia, számítástechnika, testnevelés. Az oktatás megtörténtét az 

osztálynaplóban dokumentálni kell. Az egyes szaktantermekben érvényes balesetvédelmi 

előírásokat belső utasítások és szabályzatok tartalmazzák, amelyeket a tanulókkal a szaktanár 

a tanév elején köteles megismertetni. Az ismertetésen jelen nem lévő tanulók számára 

pótlólag kell ismertetni az előírásokat. Az iskola számítógépeit a tanulók csak tanári 

felügyelet mellett használhatják. 

 

 Külön balesetvédelmi, munkavédelmi tájékoztatót kell tartani a diákok számára minden 

olyan esetben, amikor a megszokottól eltérő körülmények között végeznek valamely 

tevékenységet (pl. osztálykirándulás, munkavégzés, stb.).  

 A tájékoztatást a foglalkozást vezető pedagógus köteles elvégezni és adminisztrálni. 

 A tanulóbalesetek bejelentése tanulóink és a pedagógusok számára kötelező. Az a 

pedagógus, aki nem jelenti az óráján történt balesetet, mulasztást követ el. A balesetek 

jegyzőkönyvezését, nyilvántartását és a kormányhivatalnak történő megküldését az 

igazgató által megbízott munkavédelmi felelős végzi. 

  A pedagógusok és egyéb munkavállalók számára minden tanév elején tűz-, baleset-, 

munkavédelmi tájékoztatót tart az intézmény munkavédelmi felelőse. A munkavédelmi 

felelős megbízása az intézmény vezetőjének feladata. A tájékoztató tényét és tartalmát 

dokumentálni kell. Az oktatáson való részvételt az munkavállalók aláírásukkal igazolják. 
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  A pedagógusok a tanítási órákra az általuk készített, használt technikai jellegű 

eszközöket csak külön engedéllyel vihetik be, az eszköz veszélytelenségének 

megállapítása az intézményvezető hatásköre, aki szükség esetén szakember által kiadott 

véleményhez kötheti az eszköz órai használatát. A pedagógusok által készítet nem 

technikai jellegű pedagógiai eszközök a tanítási órákon korlátozás nélkül használhatók. 

 

 

16. RENDKÍVÜLI ESEMÉNY ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK 

 

Az Iskola működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem 

látható eseményt, amely a nevelő és oktató munka szokásos menetét akadályozza, illetve az 

Iskola tanulóinak és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét, 

felszerelését veszélyezteti. 

Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az Iskola épületét vagy a 

benntartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a 

tudomására, köteles azt azonnal közölni a felelős vezetővel. A rendkívüli eseményről azonnal 

értesíteni kell 

 Az intézmény fenntartóját; 

 Tűz esetén a tűzoltóságot; 

 Robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget; 

 Személyi sérülés esetén a mentőket; 

 Egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve 

katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt a felelős vezető szükségesnek tartja. 

A rendkívüli esemény észlelése után a felelős vezető utasítására az épületben tartózkodó 

személyeket értesíteni (riasztani) kell, valamint haladéktalanul hozzá kell látni a 

veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A veszélyeztetett épületet a benntartózkodó 

tanulócsoportoknak a Tűzvédelmi szabályzatban található "Kiürítési terv" alapján kell 

elhagyniuk. A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt 

területen történő gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a tanulók részére 

tanórát vagy más foglalkozást tartó pedagógus a felelős. 

A rendkívüli esemény miatt kiesett tanítási óra/kat a Tanári Kollégium által meghatározott és 

a szülői közösséggel egyeztetett nap/okon pótolni kell. 

 

 

      

     17. A TANÍTÁSI ÓRÁK, ÓRAKÖZI SZÜNETEK RENDJE, IDŐTARTAMA 

 

1. Az oktatás és a nevelés a pedagógiai program, a helyi tantervek, valamint a 

tantárgyfelosztással összhangban levő heti órarend alapján történik a pedagógusok 

vezetésével, a kijelölt tantermekben. A tanítási órán kívüli foglalkozások csak a kötelező 

tanítási órák megtartása után, rendkívüli esetben (igazgatói engedéllyel) azok előtt 

szervezhetők. 

2. A tanítási órák időtartamát a Waldorf kerettanterv határozza meg. 

3. A tanítási órák engedély nélküli látogatására csak az intézmény vezetői és a tantestület 

tagjai jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra az igazgató adhat engedélyt. A 

tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az igazgató 

tehet. A kötelező orvosi és fogorvosi vizsgálatok az igazgatóhelyettes által előre 
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engedélyezett időpontban és módon történhetnek, lehetőség szerint úgy, hogy a tanítást 

minél kevésbé zavarják. 

4. Az óraközi szünetek rendjét szükség szerint beosztott pedagógusok felügyelik. 

Az óraközi szünetek rendje és időtartama tanulókra vonatkozó részét a Házirend 

tartalmazza. 

 

 
18.   AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGA RENDJE 

 

A félévi és év végi tanulmányi osztályzatok megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát 

kell tennie a jogszabályban megjelölt esetekben. 

Az a tanuló, aki előrehozott érettségi vizsgára jelentkezik, előzetes írásbeli kérelmére két nap 

igazolt távollétet kaphat az előrehozott érettségi vizsgára való felkészülés érdekében. A 

kérelem benyújtását követő távolléte igazolt hiányzásnak minősül. Az engedély nélküli vagy 

utólag igazolt távollét igazolatlan hiányzásnak számít. Előrehozott érettségi vizsga a 12. 

évfolyamon javasolt a Waldorf Kerettanterv sajátossága alapján, ettől csak a nyelvvizsga 

miatt lehet eltérés. 

 

18.1. A tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie 

a) az igazgató(intézményképviselő) felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 

b) az igazgató (intézményképviselő) engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi 

követelményének egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

c) ha a tanuló előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni az adott tantárgyból, 

d) egy tanévben 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület nem tagadta meg az 

osztályozó vizsga letételének lehetőségét, 

e) ha a tanuló hiányzása egy adott tantárgyból az évi tanítási órák 30%-át meghaladta és a 

nevelőtestület nem tagadta meg az osztályozó vizsga letételének lehetőségét, 

f) átvételnél az iskola igazgatója(intézményképviselője)  előírja, 

g) a tanuló független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. 

 
19. AZ INTÉZMÉNY LÉTESÍTMÉNYEINEK, HELYISÉGEINEK HASZNÁLATA   

 

Az iskola minden munkavállalója és tanulója felelős: 

o A tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért, 

o A közösségi tulajdon védelméért, állapotának megőrzéséért, 

o Az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

o Az energiafelhasználással való takarékoskodásért, 

o A tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért. 

19.1. Az intézmény létesítményeinek használati rendje tanulóknak  

Az iskola tantermeit, szaktantermeit, könyvtárát, számítástechnikai felszereléseit, stb. a 

diákok elsősorban a kötelező és a választható tanítási órákon használhatják. A foglalkozásokat 

követően – a tanteremért felelős, vagy a foglalkozást tartó pedagógus felügyelete mellett – 

lehetőség van az iskola minden felszerelésének használatára. A szaktantermek, könyvtár, 
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stb. használatának rendjét a házirendhez kapcsolódó belső szabályzatok tartalmazzák, 

amelyek betartása tanulóink és a pedagógusok számára kötelező. 

a) Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni 

csak az igazgató engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. 

b) Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott szaktantermeket, szertárakat zárni kell. 

A tantermek, szertárak bezárása az órát tartó pedagógusok, illetve – a tanítási órákat 

követően a technikai dolgozók feladata. 

c) A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, valamint az iskola berendezéseit az 

igazgatóhelyettessel való egyeztetés után – szabadon használhatja. 

 

19. 2. A dohányzással kapcsolatos előírások 

Az intézményben – ide értve az iskola udvarát, a főbejárat előtti 5 méter sugarú 

területrészt és az iskola parkolóját is a tanulók, a munkavállalók és az intézménybe 

látogatók nem dohányozhatnak. Az intézményben és az iskolán kívül tartott iskolai 

rendezvényeken tanulóink számára a dohányzás és az egészségre káros élvezeti cikkek 

fogyasztása tilos! Az iskolában és az azon kívül tartott iskolai rendezvényekre olyan tanulót, 

aki – az iskolában, iskolai rendezvényen szolgálatot teljesítő személy megítélése szerint – 

egészségre ártalmas szerek (alkohol, drog, stb.) hatása alatt áll, nem engedünk be. Ha 

távolléte mulasztásnak számít, a távollétet igazolatlannak tekintjük. 

Az intézmény munkavállalói, az intézményben tartózkodó vendégek számára a dohányzás 

tilos. A nemdohányzók védelméről szóló 3 törvény 4.§ (8) szakaszában meghatározott, az 

intézményi dohányzás szabályainak végrehajtásáért felelős személy az intézmény 

munkavédelmi felelőse. 

19.3. A mindennapos testnevelés szervezése 

Diákjaink számára a pedagógiai programunk és a helyi tanterv útmutatása szerint 

szervezzük meg a testnevelés órákat. 

Az iskola a tanulók számára a mindennapi testedzést a következők szerint biztosítja: 

• A kötelező tanórai testnevelés órákon kívül a Waldorf pedagógia szerint az órák ritmikus 

részén, valamint 

• A Tanári Kollégium által engedélyezett, a meghatározott korosztályba tartozó tanulók 

számára szabadon választható délutáni sportfoglalkozásokon. 

• a diáksportkörben sportoló tanulók számára a választott csoportban heti 2-2 órás kötelező 

sportköri foglalkozáson való részvétellel 

• adott évfolyamokon a testnevelés és sport műveltségi területbe integrált Euritmia órákon és 

epochák ritmikus részében. 

• a külső szakosztályokban igazolt, versenyszerűen sportoló tanulók számára a 

szakosztályban történő sportolással - a köznevelési törvényben meghatározott tartalommal 

beszerzett igazolás benyújtásával 

A 2012/2013-as tanévtől az 1., 5. és 9. évfolyamon, a továbbiakban felmenő rendszerben 

vezetjük be. 

19.3.1. Az iskolai sportkör 
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             (valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje) 

 Jelenleg intézményünkben nem működik folyamatosan sportkör, mivel tornatermünk 

sincs. A téli időszakban bérelünk, illetve korcsolyázni járnak a tanulóink. 

19.4. A tanítási órán kívüli egyéb foglalkozások 

Az iskola – a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei, 

valamint az intézmény lehetőségeinek figyelembe vételével tanórán kívüli egyéb 

foglalkozásokat szervez. A foglalkozások helyét és időtartamát az igazgató és helyettesei 

rögzítik a tanórán kívüli órarendben, terembeosztással együtt. A foglalkozásokról naplót kell 

vezetni. 

19.5. Tanulmányi kirándulások és gyakorlatok 

(külföldi utazások, napi testedzés, egyéb tevékenységek) 

A tervezett tanulmányi kirándulásokat és gyakorlatokat az éves munkatervben és a 

költségvetésben be kell tervezni, valamint az osztálytanítóknak/osztálykísérőknek legalább 4 

héttel az esedékesség előtt be kell jelenteniük a Pedagógus Konferenciának és az adott osztály 

szülői közösségének. A kirándulások költségeinek a megállapításakor figyelembe kell venni a 

költségvetésben meghatározottakat, a szülői közösség anyagi teherbírását és a szociális 

szempontokat. 

A Pedagógiai Programban szereplő tanulmányi kirándulásokat és gyakorlatokat az Iskola 

lehetőség szerint anyagilag is támogatja. Ennek az összegéről az éves költségvetésben e célra 

meghatározott keretek között a Pedagógus Konferencia dönt. 

A tanulmányi kiránduláshoz és gyakorlathoz osztályonként (csoportonként) legalább 2 felnőtt 

kísérőt kell biztosítani. A felnőtt kísérők költségei a kirándulások, gyakorlatok költségvetését 

terhelik. A szorgalmi időszakban, tanítási időben történő egyéni és csoportos külföldi 

utazáshoz a Pedagógus Konferencia jóváhagyása szükséges. 

A tanulók csoportos utazása esetén a csoport vezetőjének az utazás megkezdése előtt 3 

hónappal be kell jelentenie a szándékát a Pedagógus Konferencia és az adott szülői 

közösségnek. A bejelentésnek tartalmaznia kell a külföldi tartózkodás időpontjára, útvonalára, 

a szálláshelyekre, a várható költségekre vonatkozó tervezett adatokat, meg kell jelölnie a 

résztvevők körét, a kísérő tanárok nevét. Külföldi utazáshoz osztályonként (csoportonként) 

legalább 1 olyan kísérőt kell biztosítani, aki tárgyalóképes idegen nyelvtudással rendelkezik. 

A tanítási időben történő egyéb tevékenység (múzeumlátogatás, színházi előadás, kiállítás 

megtekintése stb.) szervezése minden esetben a Pedagógus Konferencia engedélyével 

történik. Az iskola által tanítási időn kívül történő egyéb tevékenység szervezése az érintett 

diák- és szülői közösséggel előre egyeztetett módon, a Kiskollégium engedélyével történik. 

19.6. Felzárkóztatások, korrepetálások  

Célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi követelményekhez való felzárkóztatás. A 

korrepetálást az igazgató által megbízott pedagógus tartja. 

 

 

20. A TANÉV MUNKATERVE, HELYI RENDJE 

 



63 

 

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 Pedagógus 

Konferencia által kijelölt munkacsoport készíti el a tanévnyitó konferenciára, és a Pedagógus 

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 iskola és 

munkatársainak elérhetőségi adatairól tájékoztató füzet készül, amely a nevelési év 

indulásakor átadásra kerül a szülők részére. 

A meghirdetett munkarendtől az iskola indokolt esetben eltérhet. Erről azonban előzetesen, 

írásban értesítenie kell a szülőket. 

 

20.1. Az Iskola hagyományai és ünnepei 

Az iskola hagyományainak és ünnepeinek az ápolása, megőrzése az iskolaközösség minden 

tagjának joga és kötelessége. Az Iskola hagyományos rendezvényeinek, ünnepeinek az adott 

tanévre vonatkozó időpontjait és a felelősök neveit a tanév helyi rendje tartalmazza. A 

hagyományok, ünnepek ápolásával kapcsolatos technikai tennivalók elvégzésére, 

megszervezésére, koordinálására a Pedagógus Konferencia ünnepfelelőst, ill. csoportot 

választ.  

Az iskola hagyományos rendezvényei, ünnepei 

 Tanévnyitó Konferencia (több napos, a Pedagógus Kollégium részvételével, az iskolaév 

megkezdése előtt)  

 Tanévnyitó  

Ünnepeink a keresztény kultúrkör és a magyar népi kultúra ünnepi szokásaihoz kapcsolódnak, 

ezek a következők: 

 Szent Mihály nap (óvoda, iskola) 

 Szent Márton nap (óvoda, iskola) 

  Szalagavató 

  Szent Miklós nap (óvoda, iskola) 

  Adventi bazár  

  Adventi kert (óvoda, iskola) 

  Három királyok ünnepe (óvoda) 

  Farsang (óvoda, iskola) 

  Versünnep (iskola) 

  A 8. o zárómunkák bemutatása 

  Húsvét (óvoda, iskola) 

  Ballagás (iskola) 

  Pünkösd (óvoda) 

  Pünkösdi Euritmia bemutató (iskola) 

  A 12. o. Waldorf - Mester Munkák bemutatása 

  Dráma hét (iskola) 
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  12. év zárása Waldorf ballagás (iskola) 

  Szent János-nap (óvoda, iskola) 

  ünnepnap még az évnyitó és évzáró napja.  

A gyerekek életkori sajátosságait figyelembe véve megemlékezünk az állami ünnepekről és 

emléknapokról is. Megünneplésüket az éves munkaterv tartalmazza.  

 Tanévzáró Konferencia  

 

20.2. Az iskola ünnepi műsorainak, megemlékezéseinek formája 

Terveit az éves munkaterv tartalmazza a műsor elkészítéséért felelős pedagógus 

megnevezésével. Az ünnepségeken az iskola tanulói a házirend, az SZMSZ és a szóbeli 

utasításoknak megfelelő öltözékben és rendben kötelesek megjelenni. 

 

21. AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE 

21.1. Az intézmény vezetői munkarendjének szabályozása 

Az intézmény vezetője vagy helyettesei közül egyiküknek az intézményben kell tartózkodnia 

abban az időszakban, amikor tanítási órák, tanulóink számára szervezett iskolai rendszerű 

délutáni tanrendi foglalkozások vannak. Ezért az igazgató vagy helyettese legalább egyikük 

hétfőtől csütörtökig 7.30 és 15.30 óra között, pénteken 7.30 és 15.00 óra között az 

intézményben tartózkodik. Egyebekben munkájukat az iskola szükségleteinek és aktuális 

feladataiknak megfelelő időben és időtartamban látják el. 

21.1.2. A pedagógusok munkaidejének hossza, beosztása 

Az intézmény pedagógusai – a június hónap kivételével – heti 40 órás munkaidőkeretben 

végzik munkájukat. A heti munkaidőkeret első napja (ellenkező írásos hirdetmény hiányában) 

mindenkor a hét első munkanapja, utolsó napja a hét utolsó munkanapja. Az ötnél kevesebb 

munkanapot tartalmazó hetek heti munkaideje a munkanapok számával arányosan számítandó 

ki. Szombati és vasárnapi napokon, ünnepnapokon munkavégzés csak írásban elrendelt 

esetben lehetséges. Munkanapokon a rendes munkaidő hossza legalább 4 óra, de nem 

haladhatja meg a 12 órát. 

A pedagógusok napi munkaidejüket – az órarend, a munkaterv és az intézmény havi 

programjainak szem előtt tartásával – általában maguk határozzák meg. Az értekezleteket, 

fogadóórákat általában keddi napokon tarjuk, ezért ezeken a napokon a napi átlagban 8-

órásnál hosszabb, legfeljebb azonban 12 órás munkaidőre kell számítani. A munkáltató a 

munkaidőre vonatkozó előírásait az órarend, a munkaterv, a havi programok kifüggesztése, 

illetve a helyben szokásos módon kifüggesztett hirdetés útján határozza meg. Szükség esetén 

elő lehet írni a napi munkaidő-beosztást egy pedagógus esetén, vagy pedagógusok 

meghatározott csoportja esetén is. A munkaidő-beosztás kihirdetésére ebben az esetben is a 

fentiek az irányadók. 

Június hónapban – a szóbeli érettségi vizsgák lebonyolítása érdekében – a pedagógusok 

négyhetes munkaidő-keretben dolgoznak, négyheti munkaidő-keretük általában 160 óra. A 

június havi munkaidő-keret kezdő időpontja a június 1-jét követő első hétfői nap, befejező 

napja az ezt követő negyedik hét pénteki napja. A szóbeli érettségi vizsgák ideje alatt a szóbeli 

érettségi vizsgán részvevő pedagógusok napi munkaidő-beosztását napi 12 órában határozzuk 
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meg. 

21.2. A pedagógusok munkaidejének kitöltése 

A pedagógusok teljes munkaideje a kötelező órákból, valamint a nevelő, illetve oktató 

munkával vagy a gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatának megfelelő foglalkozással 

összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A pedagógus-munkakörben dolgozók 

munkaideje tehát két részre oszlik: 

 a kötelező óraszámban ellátott feladatokra, 

 a munkaidő többi részében ellátott feladatokra. 

21.2.1. A kötelező óraszámban ellátott feladatok az alábbiak 

• a tanítási órák megtartása 

• a munkaközösség-vezetői feladatok ellátása, 

• osztályfőnöki feladatok ellátása, 

• iskolai sportköri foglalkozások 

• énekkar, szakkörök vezetése, 

• differenciált képességfejlesztő foglalkozások 

A pedagógusok kötelező órában ellátandó munkaidejébe beleszámít a munkavégzéshez 

kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység időtartama is. Előkészítő és befejező 

tevékenységnek számít a tanítási óra előkészítése, adminisztrációs feladatok, az osztályzatok 

beírása, tanulókkal való megbeszélés, egyeztetési feladatok, stb.) Ezért a kötelező óraszám 

keretében ellátott feladatokra fordítandó munkaidőt óránként 60 perc időtartammal kell 

számításba venni. 

A pedagógusok iskolai szorgalmi időre irányadó munkaidő-beosztását az órarend, a 

munkaterv és a kifüggesztett havi programok listája tartalmazza. Az órarend készítésekor 

elsősorban a tanulók érdekeit kell figyelembe venni. A tanári kéréseket az igazgató 

rangsorolja, lehetőség szerint figyelembe veszi. 

21.2.2. A munkaidő többi részében ellátott feladatok különösen a következők 

a) a tanítási órákra való felkészülés, 

b) a tanulók dolgozatainak javítása, 

c) a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

d) a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, 

e) érettségi, különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása, 

f) kísérletek összeállítása, 

g) dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 

h) a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

i) tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

j) felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

k) iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 

l) a pótlékkal elismert feladatok (osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői) ellátása, 

m) az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

n) szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

o) részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

p) részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

q) a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, 

r) tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

s) iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 
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t) részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

u) tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 

v) részvétel az intézmény belső szakmai ellenőrzésében, 

w) iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

x) szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

y) osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

 

21.2.3. Az intézményben illetve azon kívül végezhető pedagógiai feladatok meghatározása 

A pedagógusok a munkaidő tanítási órákkal, foglalkozásokkal le nem kötött részében az 

alábbi feladatokat az iskolában kötelesek ellátni: 

A 21.2.1. szakaszban meghatározott tevékenységek mindegyike,                                                       

a 21.2.2.  szakaszban meghatározott tevékenységek, kivéve az a, b, d, g, p, w pontokban 

leírtak.  

Waldorf-kerettanterven alapuló többlet munkaköri feladatok: 

- tanári konferenciákon való részvétel 

- vezetői feladatok ellátásában való közreműködés. 

 

Az intézményen kívül végezhető feladatok: 

a 21.2.2. szakaszban meghatározott tevékenységek közül az a, b, d, g, p, w pontokban leírtak. 

Az intézményen kívül ellátható munkaköri feladatoknak az intézmény a fentiek szerint 

határozza meg a kereteit. Ennek figyelembe vételével az iskolán kívül végezhető feladatok 

ellátásakor a pedagógus munkaidejének felhasználásáról - figyelembe véve a köznevelési 

törvény 62.§ (5) bekezdésében 2013. szeptember 1-jétől hatályba lépő meghatározott kötött 

munkaidőre vonatkozó előírásait és a munkáltató ezzel kapcsolatos döntéseit - a pedagógus 

maga dönt. 

 

21.3. Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások 

 

A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az igazgató 

(intézményképviselő) vagy az igazgatóhelyettes (intézményképviselő-helyettes) állapítja meg 

az intézmény órarendjének függvényében. A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál 

az intézmény feladatellátásának, zavartalan működésének biztosítását kell elsődlegesen 

figyelembe venni. Az intézmény vezetőségének tagjai, valamint a pedagógusok a fenti alapelv 

betartása mellett javaslatokat tehetnek egyéb szempontok, kérések figyelembe vételére. 

A pedagógus köteles 15 perccel tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt a munkahelyén 

(illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt annak helyén) megjelenni. A 

pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap, de 

legkésőbb az adott munkanapon 7.30 óráig köteles jelenteni az intézmény vezetőjének vagy 

szervezési igazgatóhelyettesének, hogy helyettesítéséről intézkedhessen. A táppénzes 

papírokat legkésőbb a táppénz utolsó napját követő 3. munkanapon le kell adni a titkárságon. 

Rendkívüli esetben a pedagógus az igazgatótól (intézményképviselő) vagy az 

igazgatóhelyettestől (intézményképviselő-helyettes) kérhet engedélyt legalább két nappal 

előbb a tanítási óra (foglalkozás) elhagyására, a tanmenettől eltérő tartalmú tanítási óra 

(foglalkozás) megtartására. A tanítási órák (foglalkozások) elcserélését az igazgató 
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(intézményképviselő) engedélyezi. 

A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén – lehetőség 

szerint – szakszerű helyettesítést kell tartani. Ha a helyettesítő pedagógust legalább egy 

nappal a tanítási óra (foglalkozás) megtartása előtt bízták meg, úgy köteles szakszerű órát 

tartani, illetve a tanmenet (epocha terv) szerint előrehaladni, a szakmailag szükséges 

dolgozatokat megíratni és kijavítani. 

A pedagógus alapvető kötelessége, hogy tanítványainak haladását rendszeresen értékelje, 

valamint számukra az értékeléseken (11. évfolyamtól osztályzatokon) kívül visszajelzéseket 

adjon előrehaladásuk mértékéről, az eredményesebb tanulás érdekében elvégzendő 

feladatokról. 

 

21.4. A pedagógusok munkaidejének rendje 

 

A hatályos jogszabályok alapján a pedagógusok munkaideje az intézmény által elrendelt 

kötelező és nem kötelező órákból, elrendelt egyéb foglalkozásokból, valamint a nevelő-oktató 

munkával összefüggő további feladatokból áll. 

Az elrendelt tanítási órák, foglalkozások konkrét idejét az órarend, a havi programok illetve 

egyes iskolai programok feladatkiírása tartalmazza, így ezek időpontja és időtartama az 

iskolai dokumentumokban rögzített. Az intézményen kívül végezhető feladatok időtartamának 

és időpontjának meghatározása a nevelő-oktató munkával összefüggő egyéb feladatok 

ellátásához elismert heti munkaidő-átalány felhasználásával történik. Ennek figyelembe 

vételével a nem kizárólag az intézményben elvégezhető feladatok ellátásakor a pedagógus 

munkaidejének felhasználásáról maga dönt, így ennek időtartamáról – ezzel ellentétes írásos 

munkáltatói utasítás kivételével – munkaidő-nyilvántartást nem kell vezetnie. 

Az intézmény vezetője a pedagógusok számára azokban az esetekben rendelheti el a 

munkaidő nyilvántartását, amikor a teljes munkaidő fentiek szerinti dokumentálása 

vélhetően nem biztosítható. 

21.5. Pedagógusokra vonatkozó rendelkezések 

 

Munkaszerződés, munkaköri leírás 

Az iskola tanáraira alkalmazni kell a pedagógusokra vonatkozó köznevelési jogszabályok 

előírásait, a Waldorf-kerettantervben elfogadott sajátos követelményekre és eltérésekre is 

figyelemmel. 

Az iskola pedagógusai az általuk készített vagy használt pedagógiai eszközöket az iskolába bevihetik, 

ha az eszköz használata megfelel az iskola pedagógiai programjának, a Waldorf- pedagógia elveinek. 
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A tanárok munkájához tartozó felelősség követelmények 

Iskolánk tanárainak ismernie, értenie kell a Pedagógiai programban megfogalmazott 

szellemiséget, törekednie kell önmaga, iskolai viszonyulásai tudatos fejlesztésére. 

Az intézmény valamennyi dolgozójának úgy kell élnie, és annak tudatában kell 

tevékenykednie, hogy munkája és magatartása befolyásolja a nevelő, oktató munka 

feladatainak megvalósítását, hatással van növendékei fejlődésére. 

Az iskola minden pedagógus dolgozója köteles a szolgálati titoktartás kötelezettségeinek 

eleget tenni. 

A pedagógiai alkalmazottak teljes állásban, félállásban vagy óraadó tanárként 

munkaszerződés alapján, munkaköri leírás szerint végzik munkájukat. A munkaszerződés 

tartalmazza a munkaügyi jogszabályok szerinti jogokat és kötelezettségeket. 

Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása 

van, amelyet az alkalmazást követően a munkaszerződésével együtt megkap, átvételét 

aláírásával igazolja. Munkaszervezési okokból az osztályfőnökök és a munkaközösség-

vezetők munkaköri leírása külön készül el azért, hogy pusztán ezen feladatok ellátásának 

megkezdése vagy a feladat szüneteltetése miatt ne kelljen minden alkalommal módosítani a 

pedagógus munkaköri leírását.  

 

 

22. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE 

 

Az intézmény nyitva tartása 

Az óvoda és az iskola hétfőtől péntekig tartó ötnapos munkarenddel, a tanítási év rendje 

alapján működik. 

Az évzáró napjától a következő tanév kezdő napjáig történik a szükség szerinti felújítás, 

karbantartás, valamint a nagytakarítás.  

A tanévközi szünetek ideje alatt szerdánként az iskola képviselője vagy helyettese ügyeletet 

tart. Az iroda az iskolatitkári feladatokat ellátó alkalmazott rendes évi szabadságának idejét 

kivéve folyamatosan nyitva van. 

Az óvoda munkanapokon 7,00-17,00 óráig, napi 10 órán át tart nyitva. Ezen idő alatt a 

gyermekkel állandó délelőttös, illetve állandó délutános óvónő foglalkozik. Az óvodát a 

délelőttös óvónő nyitja, és a délutános óvónő zárja a biztonsági- és vagyonvédelmi előírások 

betartásával. Hivatalos nyitvatartási időn túl az óvónő tudtával, az általa átadott kulccsal és 

biztonsági kóddal léphet be egy szülő az óvoda épületébe. Egyéni felelősség alapján óvja az 

épület állagát, biztonságát.  

 

Az iskola napi nyitvatartási ideje 

Tanítási napokon 7.00-16.30-ig. Az iskolát az ügyeletes nevelő nyitja, és a legutolsóként 

távozó tanár zárja a biztonsági- és vagyonvédelmi előírások betartásával.  

A nyitvatartási időn kívül az intézmény dolgozói a saját biztonsági kódjukkal a biztonsági 

előírások betartásával nyitják és zárják az épületet. A nyitvatartási időn túl a szülők az 

osztályoknak biztosított kóddal nyitják és zárják az épületet.  
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Az intézményben 16.30 óra után csak az tartózkodhat, akinek szervezett iskolai programja 

van, vagy arra az Intézmény képviselője írásbeli engedélyt adott. 

Az intézmények nyitvatartási idején belül az intézmény képviselője, távollétében a helyettese 

az intézményben tartózkodik. 

A Szervezeti és Működési Szabályzatot a Pedagógus Konferencia fogadja el, mely a fenntartó 

jóváhagyásával válik érvényessé. 

Amennyiben a Szervezeti és Működési Szabályzat felterjesztésére nem érkezik válasz, a 

hatályba lépés napja a felterjesztést követő 30. nap.  

A hatályba lépett Szervezeti és Működési Szabályzatot meg kell ismertetni az intézmény nem 

pedagógus munkatársaival és azokkal, akik kapcsolatba kerülnek az intézménnyel, és 

meghatározott körben használják helyiségeit. 

A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása az intézmény 

valamennyi alkalmazottjára kötelező, megszegése esetén az intézmény megbízott képviselője 

munkáltatói jogkörében intézkedhet. 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

Záradék I.: 

Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és 

Működési Szabályzatát a Pedagógus Konferencia, a Szülői Együttműködő Közösség és a 

Diákönkormányzat egyetértésével a mai napon elfogadta. 

 

Az elfogadás tényét hitelesítő aláírásukkal tanúsítják. 

 

Kelt: Nyíregyháza, 2016. szeptember 28. 

 

………………………………………….            ……………………………… 

        Diákönkormányzat vezetője                                                   Intézményképviselő       

 

 

 

………………………………………….  …………………………………………… 

a Pedagógus Konferencia nevében             a Szülői Együttműködő Közösség nevében 
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Záradék II.: 

Az SZMSZ-szel kapcsolatban az Egyesületi Fórum véleményezési jogot gyakorolt, amelynek 

tényét az Egyesületi Fórum képviselői tanúsítják. 

 

Kelt: Nyíregyháza, 2016. szeptember 28. 

 

 

…………………………………………            …..…………………………………      

egyesületi tag                            egyesületi tag  

 

Záradék III.:  

A nyíregyházi Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és 

Működési Szabályzatával az intézmény fenntartója nevében egyetértek a Nyíregyházi Waldorf 

Pedagógiai Egyesület 144/1/A-2/2016.sz. határozata alapján. Jelen SZMSZ hatályba lép 

2016.09.28. napján, azzal egyidejűleg az előző - 2014. 09. 201-én kelt - SZMSZ hatályát 

veszíti. 

 

Kelt: Nyíregyháza, 2016. szeptember 28. 

…………………………………………… 

            Dóka Zoltán 

                                                                                 Nyíregyházi Waldorf Pedagógiai Egyesület 

              elnöke 
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Az iskola hatékony működését biztosító rendelkezéseket önálló szabályzatok tartalmazzák. 

Ezek a szabályzatok az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának a mellékleteit képezik. 

A mellékletben található szabályzatok a jelen SZMSZ változtatása nélkül is módosíthatók.  Az 

SZMSZ a részét képező mellékletekkel együtt az iskola könyvtárában és irodájában elérhető 

és megtekinthető illetve a honlapunkról letölthető 

 

 

 

 

M/1 WALDORF ISKOLA SZÜLŐI SZERVEZETÉNEK MŰKÖDÉSI RENDJE 

 

A szülői szervezet - Szülők Együttműködő Közössége-(továbbiakban SZEK) a közoktatási 

törvényben és az Iskola Szervezeti és működési szabályzatában leírt szülői jogok 

érvényesítésének és szülői kötelességek teljesítésének érdekében létrejött testület. A szülői 

közösség tagja minden szülő, akinek gyermeke az iskolával tanulói jogviszonyban van. 

A SZEK ülései. 

A SZEK-nek rendes és rendkívüli ülései vannak. 

A SZEK rendes üléseit a tanévben, szorgalmi időben a hónapok minden 1. csütörtökén 17.00 - 

20.00 között tartja. Ha ez munkaszüneti napra esik, akkor előtte 4 héttel a SZEK kijelöli a 

módosított időpontot. A nyári szünetben tartandó rendes ülések időpontjait a tanév utolsó 

előtti rendes ülésén kell kijelölni. 

A SZEK a tanév első ülését október 1. csütörtökén tartja. 

Napirendi pontra javaslatot az ülések előtt legkésőbb 6 nappal írásban a SZEK vezetőjénél 

lehet leadni a javasolt időkeret megjelölésével. A SZEK vezetője köteles az ülésre javasolt 

összes napirendi pontot és a javasolt, hozzájuk rendelt időkereteket az ülések előtt legkésőbb 

4 nappal nyilvánosságra hozni olyan módon, hogy arról a SZEK munkája iránt érdeklődő 

összes szülő értesülhessen (zárt levelezőrendszer). 

Rendkívüli ülés összehívására indítványt tehet bármelyik szülő. A SZEK vezetője köteles 

összehívni a rendkívüli ülést azokban az esetekben, amikor az indítványt a SZEK képviselők 

fele, vagy az Iskola szülői közösségének fele támogatja. Ezen kívül a SZEK vezetője saját 

döntése alapján is hívhat össze rendkívüli ülést. 

A rendkívüli ülést az indítvány felvetésétől legfeljebb 6 munkanapon belül össze kell hívni. 

Az összehívásról a szülői közösség egészét értesíteni kell (zárt levelezőrendszer) az ülés előtt 

legalább 3 munkanappal, a napirendi pontok megjelölésével együtt. 

Az ülésekről a megválasztott jegyzőkönyvvezető jegyzőkönyvet készít, mely nyilvános, és az 

Iskola zárt levelezőrendszerén közzé kell tenni. Az ülésekre visszatekintést a SZEK vezetője 

köteles közölni az üléseket követő egy héten belül. 

A SZEK döntési folyamata 

Az üléseken lehetőség szerint mindig legyen olyan képviselő minden osztályból, aki a 

megjelölt napirendi pontokban az osztály szülőinek véleményét képviseli. 

A SZEK ülése csak akkor határozatképes, ha az adott ülésen (szavazáskor) legalább az 

osztályok felét képviselik. Határozatait, állásfoglalásait konszenzusra törekedve, szükség 

esetén többségi döntéssel hozza. 

A SZEK tagjai 
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A SZEK ülései nyitottak minden szülő részére. Szavazati joggal rendelkezik osztályonként 1-

1 képviselő (továbbiakban osztályképviselő). 

Az osztályképviselő 

A tanév első szülői körén minden osztály szülői közössége választ egy osztályképviselőt. 

Az osztályképviselő feladata, hogy képviselje az osztály szülői közösségének véleményét a 

SZEK ülésein, illetve tájékoztassa őket a SZEK ülésein történtekről. 

Az ülések előtt az üléseken megjelenő képviselőnek be kell szereznie a szülői kör véleményét 

a napirendi pontokról olyan módon, ahogyan az osztály szülői közösségén belül 

megegyeznek. Helyettesítés esetén a helyettes köteles az ülés megkezdésekor, illetve 

érkezésekor jelezni a helyettesítés tényét. Egy szülő egy adott ülésen egy osztályt képviselhet. 

 

A SZEK vezetője 

Minden tanév első SZEK ülésének végén a SZEK képviselők megválasztják vezetőjüket a 

szülői közösség tagjai közül. A SZEK vezető mandátuma 1 évre, illetve visszahívásig szól. 

 

Az SZEK vezető feladatai: 

 napirendi pontok összegyűjtése, napirendtervezet felállítása, nyilvánossá tétele; 

 a SZEK ülések levezetése; 

 érintett személyek előzetes meghívása; 

 a SZEK által hozott döntések, állásfoglalások, véleményezések közlése írásban az 

          érintettekkel; 

 a szülői munkacsoportokkal való kapcsolattartás, együttműködés 

 a szülői közösség képviselete az IT-ben, ahol döntési jogkörrel rendelkezik 

 az év első ülésére éves munkaterv-vázlattal, a munkacsoportokra nézve javaslattervvel 

készül 

 előkészíti és levezeti a tanév első SZEK ülését, amelyen elfogadják a SZEK éves 

 munkatervét, kijelölik a munkacsoportokat pontos feladat megjelöléssel, megválasztják 

a csoportfelelősöket és az ülés végén megválasztják a SZEK képviselőt az adott tanévre. 

 

A SZEK vezető helyettese 

A SZEK vezető helyettesének feladata, az ülésekre történő visszatekintések és jegyzőkönyvek 

megjelentetése a mindenkori jegyzőkönyvvezetővel közösen; továbbiakban, hogy 

megegyezés szerint átvegye a SZEK vezető feladatainak egy részét, valamint a SZEK vezető 

távolléte esetén vezesse a SZEK üléseit. 

Visszahívás lehetősége: A SZEK vezető, annak helyettese, illetve a SZEK képviselői 

visszahívhatók. A visszahívásról szavazást kell elrendelni a SZEK ülésén, ha azt a SZEK 

képviselők, vagy az Iskola szülői közösségének legalább a fele támogatja A SZEK vezető 

megbízatása véget ér, ha a visszahívását az osztályképviselők legalább fele támogatja. 

A SZEK vezetőjének, helyettesének és képviselőinek megválasztása 

A SZEK tisztségviselőinek és képviselőinek megválasztása a következő lépések szerint 

történik: 

 a jelölőbizottság 2 tagjának augusztus végéig történő megválasztása; 

 az osztályképviselők által az osztályok jelöltjei neveinek leadása a jelölőbizottság 

számára; 

 a jelöltek megkérdezése a jelölőbizottság által arra vonatkozóan, hogy a megjelölt 

       feladatot elvállalnák-e; 

 azon jelöltek nevének az SZEK vezető részére történő átadása, akik az adott feladatot 



74 

 

      elvállalnák 

 nyílt szavazással az említett tisztségviselők megválasztása (szavazategyenlőség esetén az 

      egyenlő szavazatot kapottak között új szavazás). 

A választás előkészítése és lebonyolítása a leköszönő SZEK vezető feladata. A tisztségviselők 

kötelesek utódaiknak minden iratot és jegyzőkönyvet átadni és az esetleges folyamatban lévő 

ügyekről őket tájékoztatni. 

Meghívottak a SZEK ülésein 

A SZEK minden ülése nyilvános az iskolai közösség minden felnőtt (nem tanuló) tagja 

számára. A SZEK vezető a tervezett napirendek tartalmának megfelelően meghívót küldhet az 

érintett személyeknek vagy testületeknek. A megjelenteknek nyilatkozniuk kell, hogy 

szülőként, egyesületi tagként vagy tanárként mondják-e el véleményüket a SZEK ülésén. 

A Diákönkormányzat képviselői a diákokat érintő témák előtt a SZEK vezető által meghívót 

kapnak. 

A SZEK munkacsoportjai 

A SZEK szülői munkacsoportok létrehozásával, illetve azok folyamatos működtetésével is 

segíti az Iskolában folyó tevékenységet, a csoportok munkáját összehangolja az Iskola 

működésével. A szülői munkacsoportok feladatainak a meghatározását, összehangolását, 

ellenőrzését a SZEK végzi, azokért teljes felelősséget vállal. A munkacsoportokba szükség 

szerint a Pedagógus Konferencia tanárokat delegálhat, akik tevékenyen részt vesznek a 

csoport munkájában. A csoportok vezetőt választanak, akiknek a folyamatos, a SZEK 

irányába történő beszámolási kötelezettsége mellett a csoportok döntési jogkört kapnak a saját 

munkaterületükön. A csoportok felállását, működésük, felelősségük területét, vezetőik nevét, 

beszámolási kötelezettségeik ütemét az adott tanévre vonatkozóan a SZEK minden év 

szeptemberében rögzíti. 

 

 
 SZÜLŐI KÖZÖSSÉG (SZEK) Jogai és kötelességei 
 

Szülők jogai és kötelességei 

A szülők a szülői közösség tagjaiként gyakorolják a szabad iskolaválasztásból adódó jogokat 

és kötelességeket. Tudomásul veszik, hogy az Iskola működése, a gyerekek, tanárok 

kapcsolata a Waldorf-pedagógián alapszik. A szülők az Iskolával történő együttműködés 

során figyelembe veszik az Iskola tanárainak pedagógiai ajánlásait, ugyanakkor képviselik a 

gyermekeik érdekeit és jogait. A tanárokkal kialakított személyes kapcsolattartás révén, a 

szülői körökön, iskolai ünnepeken, rendezvényeken való részvételen keresztül 

bekapcsolódhatnak az Iskolában folyó szellemi munkába, továbbá kereshetik és 

megteremthetik az ez irányú elmélyülés más formáit, lehetőségeit is. Tiszteletben tartják a 

tanárok szellemi, pedagógiai munkáját, abba beleavatkozni nem kívánnak. Ugyanakkor 

észrevételezhetik az Iskola alapdokumentumaiban megfogalmazottakkal össze nem 

egyeztethető jelenségeket. 

Személyes probléma esetén az osztálytanítókhoz/osztálykísérőkhöz, illetve az érintett 

tanárokhoz fordulhatnak, akikkel aztán közösen keresnek megoldást. Osztályszintű probléma 

esetén az osztály szülői közösségével és az adott osztályban tanító tanárokkal közösen keresik 
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a megoldást, a továbblépés lehetőségeit. Megoldatlan problémák esetén a Tanári 

Kollégiumhoz fordulhatnak. Amennyiben az adott probléma ezt követően sem oldódik meg, 

akkor közös Szülő Pedagógus Konferencia összehívását kezdeményezhetik. Következő 

lépésként fordulhatnak az Egyesületi Fórumhoz. 

A szülői közösség az Iskola fenntartásának a meghatározó ereje. A szülők adománnyal, 

önkéntesen vállalt munkák elvégzésével és egyéb támogatásokkal járulnak hozzá az Iskola 

működtetéséhez, fenntartásához, és ezt minden tanévben megújítandó Tanulói Megállapodás 

keretében írásba is foglalja a szülő és az iskola képviselője. A szülők tudomásul veszik, hogy 

az Iskolában a tanulói jogviszony létesítése és fenntartása szülői fizetési kötelezettséghez 

kötött. A tanulói jogviszony megszűnésekor a szülő köteles az Iskola vagy az Egyesület felé 

fennálló tartozását rendezni, valamint az Iskola tulajdonát képező, tanulónál levő eszközeit 

visszaszolgáltatni. 

A Szülői Együttműködő Közösség 

A szülői közösséget az Iskolába járó gyerekek szülei alkotják. A szülői közösség szervezeti 

formája a közoktatási törvényben szülői szervezetként szereplő testületnek megfelelő, jelen 

SZMSZ-ben található bővített jogkörökkel rendelkező: Szülői Együttműködő Közösség. 

Az osztályok szülői közösségei minden tanév első szülői körén egy évre szóló megbízással  

1-1 szülőt (osztályképviselőt) delegálnak a Szülői Együttműködő Közösségbe. A Szülői 

Együttműködő Közösség az egyes osztályokból delegált szülők testülete, kiegészülve a szülői 

közösség tagjaiból választott vezetővel, helyettesével, illetve az Egyesületi Fórumba delegált 

szülői képviselőkkel.  

A Szülői Együttműködő Közösség működésének célja az Iskola működésének és fejlődésének 

a segítése. Kapcsolatot és információáramlást biztosít az Iskola egésze és az osztályok szülői 

közösségei között. Képviseli az őt delegáló közösségnek a problémák, megoldandó feladatok 

feltárására, megfogalmazására vonatkozó véleményét és akaratát, közvetítő szerepet játszik a 

lehetséges alternatívák kidolgozásában. A Szülői Együttműködő Közösség vezetője, illetve 

helyettese jogosult a Szülői Együttműködő Közösség nevében eljárni és azt az Iskola más 

fórumai előtt, illetve külső kapcsolatokban képviselni. A Szülői Együttműködő Közösség 

egyes feladatok elvégzésére szülőket von be. 

A Szülői Együttműködő Közösség a szülői közösség tagjai közül 2 főt delegál az Egyesületi 

Fórumba. 

A Szülői Együttműködő Közösség képviselőinek feladatai: 

o a Szülői Együttműködő Közösség képviselete az Egyesületi Fórumban; 

o  beszámolási kötelezettség, tájékoztatás a Szülői Együttműködő Közösség részére az 

       Egyesületi Fórumban történtekről; 

o  a jogok biztosításának előkészítése, érvényesítése, a vélemény, kötelező jellegű 

beszerzése és képviselete azoknál a területeknél, ahol a Szülői Együttműködő 

Közösségnek véleményezési joga van. 

 

A Szülői Együttműködő Közösségtől kapott bizalom a képviselőket feljogosítja arra, hogy a 

szülői közösség érdekeit, véleményét, adott ügyekben kialakított álláspontját kiemelten szem 

előtt tartva saját belátásuk szerint döntsenek az Egyesületi Fórumban, a Szülői Együttműködő 

Közösség irányába történő folyamatos beszámolási kötelezettség mellett. A Szülői 

Együttműködő Közösség képviselői visszahívhatók a Szülői Együttműködő Közösség döntése 
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nyomán. A Szülői Együttműködő Közösség vezetője minden tanév végén beszámolót készít a 

Szülői Együttműködő Közösség éves működéséről, amelyet elfogadás után nyilvánosságra 

kell hozni.  

A Szülői Együttműködő Közösség maga állapítja meg a működése szabályait, 

állásfoglalásainak és döntései kialakításának a módját. Működési rendje az Iskola önálló 

szabályzatai közé tartozik. Annak változásakor a Szülői Együttműködő Közösség vezetője 3 

napon belül köteles az Egyesületi Fórumot és az Intézményvezetőt értesíteni.  

A Szülői Együttműködő Közösség rendszeresen tartja az üléseit. Szükség esetén közös Szülő 

Pedagógus Konferenciát kezdeményezhet. Indokolt esetben, nagy horderejű döntések 

meghozatala előtt az Egyesületi Fórumtól iskolagyűlés összehívását kérheti.  

A Szülői Együttműködő Közösség egyetértési jogot gyakorol az SZMSZ és módosításának 

elfogadásakor. Ki kell kérni a véleményét a Házirend, a Minőségirányítási program, a 

Pedagógiai program, a Házirend, az éves munkaterv, a Tanulói Megállapodás tartalmának 

elfogadásával, illetve módosításával kapcsolatosan, valamint a szülői fizetési kötelezettséggel 

kapcsolatos kedvezmények elvének meghatározásakor.  

 

A Szülői Együttműködő Közösség jogkörei 

Döntési jogok 

• a Szülői Együttműködő Közösség vezetőjének, helyettesének, a Gazdasági Csoport szülői 

képviselőinek a megválasztása; 

• a szülői fizetési kötelezettséggel kapcsolatos támogatási irányadó összegek meghatározása; 

• Szülő- Tanár Konferencia összehívása. 

• a Szülői Együttműködő Közösség vezetője által készített, Szülői Együttműködő Közösség 

működését értékelő éves beszámoló elfogadása vagy elutasítása. 

 

Véleményezési jogok 

A SZEK véleményét ki kell kérni az SZMSZ, a Házirend, a Pedagógiai program, a házirend, 

az éves munkaterv, valamint az Iskola és szülők közötti Tanulói Megállapodás tartalmának 

elfogadásával, illetve módosításával kapcsolatosan. 

A Szülői Együttműködő Közösséget különösen megilletik a következő véleményezési jogok: 

• a jogszabályokban a szülői szervezetre ruházott véleményezési jogkört igénylő 

ügyekkel kapcsolatban; 

• az SZMSZ, Házirend, Pedagógiai Program, Tanulói Megállapodás elfogadásával, 

illetve módosításával kapcsolatosan; 

•  tanév helyi rendjének elfogadásával, illetve módosításával kapcsolatosan; 

• az Iskola költségvetésének az elfogadásával, illetve módosításával kapcsolatosan; 

• az Iskola és szülők közötti Tanulói Megállapodás tartalmának elfogadásával, illetve 

módosításával kapcsolatosan; 

• a gazdasági vezető megbízásával kapcsolatosan; 

• az Iskola szövetséghez, szervezethez való csatlakozása és onnan való kilépése 

kérdésében; 

• a Magyar Waldorf Szövetségben az Iskola képviseletét ellátó személy (személyek) 

megválasztásával, visszahívásával kapcsolatosan; 

• jövőkép súlypontjaival kapcsolatosan; 
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• az iskolaépülettel kapcsolatos ügyekben (költözés, osztályok elhelyezése); 

• a diákétkeztetéssel kapcsolatosan; 

•  az IK által készített, az intézmény működését értékelő éves beszámolóval 

kapcsolatban. 

 

Javaslattételi jogok 

A Szülői Együttműködő Közösség testületének javaslattételi joga van minden olyan témában, 

ami az Iskola működését segíti, a fejlődésében előbbre viszi. Különösen 

• az Iskolában, a szülői közösségben felmerülő problémák; 

• a tanulókat illetve az Iskola dolgozóit és a szülőket közösen érintő fegyelmi ügyek; 

• a gyermek- és ifjúságvédelmi kérdései; 

• 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; 

• iskolagyűlés összehívása; 

• a létesítmények használatával kapcsolatos vélem 

Szülők fizetési kötelezettsége 

A tanuló az Iskolával akkor létesíthet tanulói jogviszonyt, ha a szülő aláírja a közérdekű 

kötelezettség vállalását is tartalmazó Tanulói Megállapodást. A Tanulói Megállapodás 

tartalmáról, és az abban foglaltak be nem tartásáról a felvételi eljárást megelőzően az Iskola 

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. A Szülői Kollégium feladata, hogy 

megszervezze az Iskola fenntartásának egyik pillérét képező rendszeres szülői befizetések 

megvalósulását.  

Szeptember 1-től csak az a tanuló kezdheti meg a tanévet, akinek szülei minden tanév 

augusztus 15-ig megkötik a megújított Tanulói Megállapodást (amelynek tartalmában a felek 

tisztázzák az Iskola, illetve az Egyesület felé irányuló esetleges tartozások kezelését). A 

közérdekű kötelezettség vállalás megtagadásának következménye a tanulói jogviszony Iskola 

részéről történő felmondása. Minden tanév augusztus 1-ig a szülők írásbeli tájékoztatást 

kapnak a közös levelezőrendszere útján az Iskolától a szabályozás megváltozásáról. 

Amennyiben a szülőnek egy adott tanévben tartozása marad, annak befizetését a megújított 

közérdekű kötelezettségvállalás megkötéséig rendezni kell. Amennyiben nincs mód a tartozás 

kiegyenlítésére, akkor a megújított közérdekű kötelezettségvállalásban rögzíteni kell, hogy az 

adósságot a szülő hogyan kívánja rendezni. 

 

A fizetési rend részletes szabályai 

A Közérdekű Kötelezettségvállalás előírása az intézményi jogviszony feltételeként 

valamennyi tanulóra kiterjedő, általános érvényű szabályozási rend. A jelenleg érvényes 

Fizetési Szabályozás a Tanulói Megállapodás mellékletét képezi. A Fizetési Szabályozás 
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dokumentum kidolgozását a beiratkozási időszak előtt min. 1 hónappal el kell készítenie az 

Egyesületi Fórumnak. Az elkészült dokumentumot az intézmény szervezeteivel egyezteti. 

 

Összegszerűség meghatározása 

A részletes éves költségvetési terv alapján az Egyesületi Fórum minden évben április 30-ig 

dönt a fizetési kötelezettség következő tanévre tervezett, a szülői közösség egészére 

vonatkozó összértékéről, és annak megoszlásáról. 

A művészetoktatás térítési díjról a Fizetési Szabályozás rendelkezik. 

Az Egyesületi Fórum által meghatározott összérték alapján a Szülői Együttműködő Közösség 

május 10-ig dönt a fizetési kötelezettség teljesítésének rendszeréről és a családonkénti 

irányadó összeg mértékéről. 

Minden év május 20-ig, a Szülői Együttműködő Közösség irányadó összegének ismeretében a 

szülő nyilatkozik a következő tanévre vonatkozó, általa vállalt összegről és arról, milyen 

jogcímen kívánja befizetni az összeget: 

A művészetoktatás térítési díja minden tanuló esetében kötelező jellegű, egyenlő mértékű 

befizetéssel valósítható meg. Ennek kötelezően befizetendő térítési díját a Ktv. 117. § (2) és 

(4) pontjai alapján az Egyesületi Fórum határozza meg minden évben május 10-ig. 

• magánszemély adókedvezményére jogosító adományt fizet az Egyesületnek (mint 

közhasznú szervezetnek), így egy fenntartó-szülő közötti támogatási jogviszony jön 

létre, vagy 

• költség hozzájárulást fizet az Iskolának a Ktv. 81. § (1) d) pontja alapján; 

• esetleg megosztva adományt és költség hozzájárulást. 

Az egyesületi hozzájárulást vagy annak részét akkor kapja vissza a szülő, ha előre befizette 

az összeget és évközben viszi el a tanulót, azaz megszűnik a tanulói jogviszonya nálunk. 

Ekkor a még hátralévő időszakra jutó díjat fizetjük vissza a szülőnek. 

A Tanulói Megállapodás tartalma 

A Tanulói Megállapodásban rögzíteni kell: 

• a közérdekű kötelezettségvállalásban vállalt összegek nagyságát; 

• a befizetés vállalt határidejét, ami egységesen minden hónap 10-edikéig esedékes; 

• a vállalt befizetés elmulasztásának következményeit, a mulasztás megszüntetésére 

irányuló eljárás lépéseit, és a tanulói jogviszony megszűnésének jogi 

következményeit; 

• az újonnan felvett tanulók szülei fizetési kötelezettségének első napját (tanév elejétől 

felvett gyerekek esetében augusztus 1.); 

• a fizetési kötelezettség teljesítésének elveit a tanév közben megszűnő tanulói 

jogviszonnyal kapcsolatos tanulók esetében; 

• a tanulói jogviszony megszűnésekor fennálló tartozás rendezésének kérdését, valamint 

az Iskola tulajdonát képező eszközök visszaszolgáltatásának kötelezettségét. 

A Tanulói Megállapodásban a közérdekű kötelezettségvállalás összegének érvényességi ideje 

egy évre szól, tanévenként megújításra kerül a vállalás összege; az életbelépés időpontja 

augusztus 15, a lejárat időpontja a következő év augusztus 14. 

Amennyiben a tanuló tanulói jogviszonya az év során augusztus 14-e előtt szűnik meg, akkor 

a Tanulói Megállapodásban vállalt, a tanulói jogviszony megszűnésének időpontjáig esedékes 

összeget a tanulói jogviszony megszűnésének időpontjáig a szülő kiegyenlíti. A Tanulói 
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Megállapodással kapcsolatos ügyintézést a titkárság végzi. A Tanulói Megállapodást, 

megújított közérdekű kötelezettségvállalást a szülő és az Intézményvezető írja alá. 

Egyedi, a fizetési kötelezettséggel kapcsolatos kérelmek elbírálása 

A Ktv. 10. § (4) bekezdése és az intézményekre vonatkozó Waldorf-pedagógiai alapelvek 

lehetőséget biztosítanak a fizetési kötelezettségekkel kapcsolatos egyedi kérelmek 

figyelembevételére. A fizetési könnyítéssel kapcsolatos szabályokat és lehetőségeket a fizetési 

szabályzat tartalmazza, a közérdekű kötelezettség vállalás mellékletét képzi. A fenntartó által 

kijelölt szociális bizottság végzi a kérelmek felülvizsgálatát. 

A vállalt fizetési kötelezettség elmulasztása 

A tanulói jogviszony fenntartása a Ktv. 81. § (1) d) szerint fizetési kötelezettséghez köthető. 

Amennyiben egy szülő nem teljesíti határidőre a Tanulói Megállapodásban vállalt 

befizetéseit, akkor az Egyesületi Fórum a következő lépéseket teszi: 

- Az adott havi befizetési határidő lejárta után legkésőbb 15 nappal a gazdasági vezető az 

érintett szülőt levélben figyelmezteti az elmaradásra és kéri, hogy tartozását 10 napon belül 

rendezze, és igazolja a befizetést. Az Iskola a figyelmeztetésért alkalmanként az Egyesületi 

Fórum által meghatározott összegű ügyintézői díjat számol fel. 

- A 2 havi vállalás összegének befizetését elmulasztó szülő esetében a második havi befizetési 

határidő lejárta után legkésőbb 15 nappal az Egyesületi Fórum szülői képviselőinek egyike 7 

napon belül megkeresi az érintett szülőt a befizetések elmulasztása ügyében. Amennyiben 

megoldás születik, azt írásban rögzítik. 

- A megkeresés eredménytelensége esetén 7 napon belül az Egyesületi Fórum képviselője az 

érintett szülővel és gyermekének vagy gyermekeinek osztályképviselőjével, vagy 

osztályképviselőivel együtt megbeszéli a megoldás lehetőségeit. Amennyiben megoldás 

születik, azt írásban rögzítik. 

- Amennyiben nem születik megegyezés, vagy a befizetés a későbbiekben nem a megegyezés 

szerint történik, akkor az ügy a Szülői Együttműködő Közösség nyilvánossága elé kerül, a 

soron következő vagy rendkívüli Szülői Konferencián. A Szülői Együttműködő Közösség 

dönthet arról, hogy újabb megállapodás reményében az ügyet egyszer visszaadja az 

Egyesületi Fórum hatáskörébe. 

- Amennyiben a szülő az együttműködést megtagadja, vagy elérhetetlen, az Egyesületi Fórum 

kezdeményezi a tanulói jogviszony megszüntetését. 
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M/2. IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

 

I. Általános rendelkezések 

1. Az Iskola iratkezelési szabályzata 

- a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi 

LXVI. törvény 10. §-ának (1) bekezdése, 

- a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. 

(XII. 29.) Korm. rendelet és 

- a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 82-116. §. és a 1. sz. Melléklet alapján készült. 

Az iratkezelési szabályzat hatálya 

Az iratkezelési szabályzat hatálya kiterjed az intézményben keletkező, az oda érkező, illetve 

az onnan továbbított valamennyi iratra. 

Az iratkezelés szabályozása 

Az iratkezelési szabályzat az iratok kezelésének biztonságos módját, rendszerezését, 

nyilvántartását, segédletekkel ellátását, irattárazását, selejtezését és levéltárba átadását 

szabályozza. 

Az intézmény vezetője az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában határozza meg 

az iratkezelés szervezeti rendjét, az iratkezelésre, valamint az azzal összefüggő 

tevékenységekre vonatkozó feladat- és hatásköröket, továbbá kijelöli az iratkezelés 

felügyeletét ellátó személyt. 

Az iratkezelés belső felügyelete 

Az iratkezelési szabályzatban foglaltak végrehajtásáért, a szervezeti, működési és ügyrendi 

szabályok, az alkalmazott informatikai eszközök és eljárások, valamint az irattári tervek és 

iratkezelési előírások folyamatos összhangjáért, az iratok szakszer- és biztonságos 

megőrzésére alkalmas irattár kialakításáért és működtetéséért, továbbá az iratkezeléshez 

szükséges egyéb tárgyi, technikai és személyi feltételek biztosításáért, felügyeletéért az 

intézmény vezetője felelős. 

Az intézmény iratkezelését úgy kell megszervezni, hogy az oda érkezett, ott keletkező, illetve 

onnan továbbított irat: 

a) azonosítható, fellelési helye, útja követhető, ellenőrizhető és visszakereshető legyen; 

b) tartalma csak az arra jogosult számára legyen megismerhető; 

c) kezeléséért fennálló személyi felelősség egyértelműen megállapítható legyen; 

d) szakszerű kezeléséhez, nyilvántartásához, kézbesítéséhez, védelméhez megfelelő feltételek 

biztosítva legyenek; 

e) a beérkezett iratok megváltoztathatatlansága biztosítva legyen; 

f) a rendszeres selejtezés elvégzésével az irattári iratanyag felesleges felhalmozódása 

megelőzhető, a maradandó érték- iratok megőrzése biztosított legyen; 

g) az ügyintézéshez, a döntések előkészítéséhez, a szervezet rendeltetésszer- működéséhez 

megfelelő támogatást biztosítson. 

Az iratkezelés felügyeletével megbízott vezető, a szervezési igazgatóhelyettes gondoskodik: 

a) az iratkezelési szabályzat végrehajtásának rendszeres ellenőrzéséről, intézkedik a 

szabálytalanságok megszüntetéséről, szükség esetén kezdeményezi a szabályzat módosítását; 
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b) az iratkezelést végző, vagy azért felelős személyek szakmai képzéséről és 

továbbképzéséről; 

c) az iratkezelési segédeszközök (iktatókönyv: 2011.12.31-ig, Serpa iratkezelési modul 

2012.01.01-től, kézbesítőkönyv, iratminták és formanyomtatványok, számítástechnikai 

programok, adathordozók stb.) biztosításáról; 

d) egyéb jogszabályokban meghatározott iratkezelést érintő feladatokról. 

 

II. Fejezet 

Az iratok kezelésének általános követelményei 

Az iratok rendszerezése 

Az azonos ügyre - egy adott tárgyra - vonatkozó iratokat egy irategységként, ügyiratként kell 

kezelni. A több fázisban intézett ügyek egyes fázisaiban keletkezett iratok ügyiraton belüli 

irategységnek, ügyiratdarabnak (ügydarabnak) minősülnek. 

Az ügyiratokat, valamint a közfeladatot ellátó szerv irattári anyagába tartozó egyéb más 

iratokat - még irattárba helyezésük előtt - az irattári tervben meghatározott irattári tételekbe, a 

tárgyi alapon, indokolt esetben iratfajta alapján kialakított irattári egységekbe kell besorolni. 

Az iratok nyilvántartása és az iratforgalom dokumentálása 

Az iratot iktatószámmal ellátva az e célra rendszeresített Serpa nevezet-, digitális 

Iktatóprogramban kell nyilvántartani (iktatni) és papír alapon az irattárban elhelyezni. 

Az iktatást olyan módon kell végezni, hogy azt az ügyintézés hiteles dokumentumaként 

lehessen használni. Az iratforgalom keretében az átadást-átvételt minden esetben úgy kell 

végezni, hogy egyértelműen bizonyítható legyen, ki, mikor, kinek továbbította vagy adta át az 

iratot. Az iratok iktatásával és az iratforgalom dokumentálásával biztosítani kell, hogy az 

ügyintézés folyamata, és az iratok szervezeten belüli útja pontosan követhető és ellenőrizhető, 

az iratok holléte pedig naprakészen megállapítható legyen. 

 

III. Fejezet 

Az iratkezelés folyamata 

A küldemények átvétele 

A küldemény átvételére jogosult: 

a) a címzett vagy az általa megbízott személy; 

b) az intézmény vezetője, helyettesei vagy az általa megbízott személy, azaz az Iskolatitkár 

vagy a gazdasági vezető; 

c) az iratkezelést felügyelő vezető vagy az általa megbízott személy; 

d) a postai meghatalmazással rendelkező személy. 

A küldeményt átvevő köteles ellenőrizni: 

a) a címzés alapján a küldemény átvételére való jogosultságát; 

b) a kézbesítő okmányon és a küldeményen lévő azonosítási jel megegyezőségét; 

c) az iratot tartalmazó zárt boríték, vagy zárt csomagolás sértetlenségét. 

Az átvevő köteles gondoskodni az egyéb jogszabályban vagy a szerv belső szabályzatában 

előírt biztonsági követelmények szerinti feladatok elvégzéséről. 

Az átvevő a papíralapú iratok esetében a kézbesít_okmányon olvasható aláírásával és az 

átvétel dátumának feltüntetésével az átvételt elismeri. Az „azonnal” és „sürgős” jelzés-

küldemények átvételi idejét óra, perc pontossággal kell megjelölni. Amennyiben iktatásra nem 
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jogosult személy veszi át az iratot, úgy azt köteles haladéktalanul, de legkésőbb az érkezést 

követő első munkanap kezdetén a címzettnek vagy az illetékes iktatóegységnek iktatásra 

átadni. 

Sérült küldemény átvétele esetén a sérülés tényét papíralapú iratok esetében az átvételi 

okmányon jelölni kell, és soron kívül ellenőrizni kell a küldemény tartalmának meglétét. A 

hiányzó iratokról vagy mellékletekről a küldő szervet, személyt értesíteni kell. 

A gyors elintézést igénylő („azonnal”, „sürgős” jelzés-) küldeményt azonnal továbbítani kell a 

címzetthez, illetőleg azt a szignálásra jogosultnak soron kívül be kell mutatni. 

Téves címzés vagy helytelen kézbesítés esetén a küldeményt azonnal továbbítani kell a 

címzetthez, vagy ha ez nem lehetséges, vissza kell küldeni a feladónak. Amennyiben a feladó 

nem állapítható meg, a küldeményt irattárazni és az irattári tervben meghatározott idő után 

selejtezni kell. 

A küldemény felbontása 

Az intézményhez érkezett küldeményt - a minősített iratok kivételével 

a) a címzett, vagy 

b) a központi iratkezelést felügyelő vezető által írásban felhatalmazott személy, vagy 

c) a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott szervezeti egység dolgozója 

bonthatja fel. 

Felbontás nélkül dokumentáltan a címzettnek kell továbbítani azokat a küldeményeket, 

a) amelyek „s. k.” felbontásra szólnak, 

b) amelyeknél ezt az arra jogosult személy elrendelte, valamint 

c) amelyek névre szólóak és megállapíthatóan magánjellegűek. 

A küldemények címzettje köteles gondoskodni az általa átvett hivatalos küldemény 

iratkezelési szabályzat szerinti iktatásáról. 

A küldemények téves felbontásakor a felbontó az átvétel és a felbontás tényét a dátum 

megjelölésével, dokumentáltan köteles rögzíteni, majd gondoskodnia kell a küldemény 

címzetthez való eljuttatásáról. 

A küldemény felbontásakor ellenőrizni kell a jelzett mellékletek meglétét és olvashatóságát. 

Az esetlegesen felmerülő problémák tényét rögzíteni kell, és erről tájékoztatni kell a küldőt is. 

Ha felbontás alkalmával kiderül, hogy a küldemény pénzt vagy egyéb értéket tartalmaz, a 

felbontó az összeget, illet_leg a küldemény értékét köteles az iratokon vagy feljegyzés 

formájában az irathoz csatoltan feltüntetni, és a pénzt, illetékbélyeget és egyéb értéket - 

elismervény ellenében - a pénzkezeléssel megbízott dolgozónak átadni. Az elismervényt az 

irathoz kell csatolni. 

Amennyiben az irat benyújtásának időpontjához jogkövetkezmény fűződik vagy fűződhet, 

gondoskodni kell, hogy annak időpontja harmadik fél által megállapítható legyen. 

Papíralapú irat esetében a benyújtás időpontjának megállapítása a boríték csatolásával 

biztosítható. Amennyiben a beküldő nevét vagy pontos címét az iratból nem lehet 

megállapítani, az ezek igazolására szolgáló információhordozókat az irathoz kell csatolni. 

Az irat munkahelyről történő kiviteléről, munkahelyen kívüli tanulmányozásáról, 

feldolgozásáról, tárolásáról belső szabályzatban kell rendelkezni. 

A személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulást tartalmazó, illetve a közérdek- adatok 

megismerésére irányuló kérelmek kezeléséről belső szabályzatban kell rendelkezni. 

Serpa iktató program 
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Iktatás céljára a 2012.01.01-t_l bevezetett digitális iktatóprogramot, a Serpát kell használni. 

Az iktatást minden évben 1-es sorszámmal kell kezdeni. 

Az iktató programnak kötelezően kell tartalmaznia az alábbi adatokat: 

a) iktatószám; 

b) iktatás időpontja; 

c) küldemény elküldésének időpontja, módja; 

d) küldő megnevezése, azonosító adatai; 

e) érkezett irat iktatószáma (idegen szám); 

f) mellékletek száma; 

g) ügyintéző szervezeti egység és az ügyintéző megnevezése; 

h) irat tárgya; 

i) elő- és utóiratok iktatószáma; 

j) kezelési feljegyzések; 

k) ügyintézés határideje, és végrehajtásának időpontja; 

l) irattári tételszám; 

m) irattárba helyezés időpontja. 

Az ügyirat tárgyát - illetőleg annak megállapítására alkalmas rövidített változatot – az 

iktatókönyv „tárgy” rovatába be kell írni. A tárgyat csak egyszer, az ügyirathoz tartozó első 

irat nyilvántartásba vétele alkalmával kell beírni, kivéve, ha az – az irat tartalmát nem 

érintően – lényegesen megváltozott, ebben az esetben az új tárgyat úgy kell bevezetni, hogy 

az eredeti tárgy is felismerhető maradjon. 

Az iktatókönyvet az év utolsó munkanapján, az utolsó irat iktatása után le kell zárni. A kézi 

iktatókönyv esetében az iktatásra felhasznált utolsó számot követő aláhúzással kell a zárást 

elvégezni, majd azt a keltezést követően aláírással, továbbá a körbélyegző lenyomatával 

hitelesíteni kell. 

 

Az iktatószám 

Az iratot el kell látni iktatószámmal és az irat egyéb azonosító adataival Az iktatószám 

felépítése a központi ügyiratkezelés esetén: év-irány/sorszám. 

Az iktatás 

Az iratkezelőnek az iratokat a beérkezés napján, de legkésőbb az azt követő munkanapon be 

kell iktatni. Soron kívül kell iktatni a határidős iratokat, táviratokat, expressz küldeményeket, 

a hivatalból tett intézkedéseket tartalmazó „sürgős” jelzés- iratokat. 

Nem kell iktatni, de jogszabályban meghatározott esetekben nyilván kell tartani: 

a) könyveket, tananyagokat; 

b) reklámanyagokat, tájékoztatókat; 

c) meghívókat; 

d) nem szigorú számadású bizonylatokat; 

e) bemutatásra vagy jóváhagyás céljából visszavárólag érkezett iratokat; 

f) pénzügyi bizonylatokat, számlákat (külön szabályozás szerint); 

g) munkaügyi nyilvántartásokat; 

h) anyagkezeléssel kapcsolatos nyilvántartásokat; 

i) közlönyöket, sajtótermékeket; 

j) visszaérkezett tértivevényeket és elektronikus visszaigazolásokat. 
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Téves iktatás esetén a megjegyzés rovatban fel kell tüntetni a téves iktatás tényét. A tévesen 

kiadott iktatószám nem használható fel újra. 

Az irat iktatása előtt meg kell állapítani, hogy van-e előzménye. Az előzményt az irathoz kell 

szerelni. 

Szignálás 

Az iratkezelő az érkezett iratot köteles az intézmény vezetőjének vagy a vezető 

megbízottjának átadni, aki kijelöli az ügyintézést végző személyt (szignálás). Az irat 

szignálására jogosult meghatározza az elintézéssel kapcsolatos esetleges külön utasításait 

(feladatok, határidő, sürgősségi fok stb.). Ezeket a szignálás idejének megjelölésével írásban 

teszi meg. Az intézmény vezetője elrendelheti az irat bemutatás előtti iktatását. 

Kiadmányozás 

Külső szervhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként csak a szervezeti és működési 

szabályzatban, ügyrendben meghatározott, kiadmányozási joggal rendelkező személy írhat 

alá. Külső szervhez vagy személyhez kiadmányt csak hitelesen lehet továbbítani. Nem 

minősül kiadmánynak az elektronikus visszaigazolás, a fizetési azonosítóról és az 

iktatószámról szóló elektronikus tájékoztatás, valamint az Iratkezelési Szabályzatban 

meghatározott egyéb dokumentumok. 

Az irat akkor hiteles kiadmány, ha: 

- azt az illetékes kiadmányozó saját kezűleg aláírja, vagy a kiadmányozó neve mellett az „s. 

k.” jelzés szerepel, a hitelesítéssel felhatalmazott személy azt aláírásával igazolja, továbbá 

- a kiadmányozó, illetve a felhatalmazott személy aláírása mellett a szerv hivatalos 

bélyegzőlenyomata szerepel. 

Nyomdai sokszorosítás esetén elegendő: 

- a kiadmányozó neve mellett az „s. k.” jelzés, vagy a kiadmányozó alakhű aláírás mintája és 

- a kiadmányozó szerv bélyegzőlenyomata. 

Az intézménynél keletkezett iratokról az iratot őrző szervezeti egység vezetője, vagy 

ügyintézője hitelesítési záradékolással jogosult papíralapú és elektronikus másolatot is kiadni. 

Expediálás 

A kiadmányozott iratokat az érintett címzetthez, címzettekhez továbbítani kell. Az 

iratkezelőnek ellenőriznie kell, hogy a hitelesített iratokon végrehajtottak-e minden kiadói 

utasítást, és a mellékleteket csatolták-e. A küldeményeket a továbbítás módja szerint kell 

csoportosítani (posta, külön kézbesítő, futárszolgálat stb.). 

 

Irattárazás 

Az irattárba adást és az irattári anyag kezelését dokumentáltan, visszakereshetően kell 

végezni. Átmeneti irattárba (titkárság) lehet elhelyezni az elintézett, további érdemi 

intézkedést nem igénylő, kiadmányozott, irattári tételszámmal ellátott ügyiratokat. 

Irattárba helyezés előtt az ügyintézőnek az ügyirathoz - ha eddig nem történt meg - hozzá kell 

rendelnie (papíralapú irat esetén rávezetnie) az irattári tételszámot, és meg kell vizsgálni, 

hogy az előírt kezelési és kiadási utasítások teljesültek-e. A feleslegessé vált 

munkapéldányokat és másolatokat az ügyiratból ki kell emelni, és a selejtezési eljárás 

mellőzésével meg kell semmisíteni. Ezt követően be kell vezetni az iktatókönyv megfelelő 

rovatába az irattárba helyezés időpontját, és el kell helyezni az irattári tételszámnak megfelelő 

gyűjtőbe. 
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A központi irattárba csak lezárt évfolyamú, segédkönyvekkel ellátott ügyiratok adhatók le. Az 

intézmény dolgozói az érvényes szervezeti és működési szabályzatban rögzített jogosultságuk 

alapján az irattárból hivatalos használatra kölcsönözhetnek iratokat. A kölcsönzést utólagosan 

is ellenőrizhető módon, dokumentáltan kell végezni. Papíralapú iratok esetében az irattárból 

kiadott ügyiratról ügyiratpótló lapot kell készíteni, amelyet mint elismervényt az átvevő aláír. 

Az aláírt ügyiratpótló lapot a kölcsönzés ideje alatt az irattárban az ügyirat helyén kell tárolni. 

 

Selejtezés 

Az ügyiratok selejtezését az intézményvezető által kijelölt legalább 2 tagú selejtezési 

bizottság javaslata alapján lehet elvégezni az irattári tervben rögzített őrzési idő leteltével. 

Az iratselejtezésről a selejtezési bizottság tagjai által aláírt, és a szerv körbélyegzőjének 

lenyomatával ellátott selejtezési jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet iktatás után 2 

példányban az illetékes levéltárhoz kell továbbítani, a selejtezés engedélyezése végett. 

A levéltár az iratok megsemmisítését a szükséges ellenőrzés után a selejtezési jegyzőkönyv 

visszaküldött példányára írt záradékkal engedélyezi. 

A megsemmisítésről a szerv vezetője az adatvédelmi és biztonsági előírások 

figyelembevételével gondoskodik. 

 

Levéltárba adás 

A levéltár számára átadandó ügyiratokat az ügyviteli segédletekkel együtt nem fertőzött 

állapotban, levéltári őrzésre alkalmas savmentes dobozokban az átadó költségére az irattári 

terv szerint, átadás-átvételi jegyzőkönyv kíséretében, annak mellékletét képező átadási egység 

szerinti (doboz, csomag stb.) tételjegyzékkel együtt, teljes, lezárt évfolyamokban kell átadni. 

A visszatartott ügyiratokról külön jegyzéket kell készíteni. Az átadási jegyzéket és a 

visszatartott iratokról készített jegyzéket - a levéltárral egyeztetett módon - elektronikus 

formában is át kell adni. 

 

IV. Fejezet 

Hozzáférés az iratokhoz, az iratok védelme 

Az iratokkal és az azok kezeléséhez alkalmazott gépi adathordozókkal kapcsolatban minden 

esetben rendelkezni kell a szükséges védelmi intézkedésekről. Biztosítani kell az illetéktelen 

hozzáférés megakadályozását mind a papíralapú, mind a gépi adathordozó esetében. Az 

intézmény alkalmazottai csak azokhoz az – akár papíralapú, akár gépi adathordozón tárolt – 

iratokhoz, illetőleg adatokhoz férhetnek hozzá, amelyekre munkakörük ellátásához szükségük 

van, vagy amelyre az illetékes vezető felhatalmazást ad. A hozzáférési jogosultságot 

folyamatosan naprakészen kell tartani. 

 

Az iratokhoz a kiadmányozó döntése alapján az alábbi kezelési utasítások alkalmazhatók: 

a) „Saját kezű felbontásra!”, 

b) „Más szervnek nem adható át!”, 

c) „Nem másolható!”, 

d) „Kivonat nem készíthető!”, 

e) „Elolvasás után visszaküldendő!”, 

f) „Zárt borítékban tárolandó!” (a kezelésére vonatkozó utasítások megjelölésével), 



86 

 

g) valamint más, az adathordozó sajátosságától függő egyéb szükséges utasítás. 

Az előzőekben meghatározott kezelési utasítások nem korlátozhatják a közérdekű adatok 

megismerését. 

 

Az elektronikus úton előállított és tárolt nyomtatványok hitelesítési és kezelési rendje 

Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén 

tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt 

dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak 

megfelelően. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az 

intézmény igazgatója alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer 

használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi 

dokumentumok papír alapú másolatát: 

 a az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések,  

 az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása, 

 a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések,  

 az október 1-jei pedagógus és tanulói lista. 

Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az 

igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni. Az egyéb elektronikusan megküldött 

adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A dokumentumokat a KIR rendszerében, 

továbbá az iskola informatikai hálózatában egy külön e célra létrehozott mappában tároljuk. A 

mappához való hozzáférés jogát az informatikai rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag 

az intézményvezető által felhatalmazott személyek (az iskolatitkár és az igazgatóhelyettes) 

férhetnek hozzá. Az iskolánkban a digitális naplót még nem használjuk. 

 

V. Fejezet 

Záró rendelkezések 

Ez az iratkezelési szabályzat 2013. szeptember 1-jén lép hatályba. 
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M/3. AZ ISKOLA GAZDÁLKODÁSA 

Az intézményt fenntartó Nyíregyházi Waldorf Pedagógiai Egyesület (továbbiakban: 

Fenntartó) az intézményt részben önálló gazdálkodási jogkörrel ruházta fel. Az Iskola 

fenntartási és működési költségeit az aktuális tanévre a Gazdasági Csoport által összeállított, a 

Pedagógus Konferencia által véleményezett a Fenntartó által jóváhagyott költségvetés 

irányozza elő. 

Cégjegyzés, képviselet, gazdálkodás 

A cégjegyzési, illetve képviseleti jogkör szabályozása kiterjed az Iskolából kibocsátásra 

kerülő minden olyan szóbeli, vagy írásbeli nyilatkozatra, amelynek megtétele, illetve kiadása. 

Az Iskola 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 kötelezettség-felmondást, hanem az Iskola részéről az adott 

nyilatkozó feladatkörébe tartozó ügyek intézését célozza (képviseleti jogosultság). 

 Cégjegyzési jogosultsággal rendelkezők köre 

Az Iskolát mindenkor a gazdasági vezető önállóan jegyzi. A jegyzési jog gyakorlása előtt be 

kell szerezni  

- 250 000 (kétszázötvenezer) forinttól 500 000 (ötszázezer) forintig terjedő értékhatárok 

között mindkét aláíró, egyik fél távolléte esetén a gazdasági vezető helyett meghatalmazottja, 

az Intézményvezető helyett az erre meghatalmazott Intézményvezető helyettes jóváhagyó 

nyilatkozatát. 

- 500 000 (ötszázezer) forint értékhatár felett mindkét aláíró és az Egyesületi Fórum vezetője, 

egyik fél távolléte esetén a gazdasági vezető helyett meghatalmazottja, az intézményvezető 

helyett az erre meghatalmazott Intézményvezető-helyettes, az Intézményi Tanács vezetője 

helyett az Egyesületi Fórum által megjelölt EF tag, jóváhagyó nyilatkozatát. A jóváhagyó 

nyilatkozatok a belső ügyrend szerint iktatott, fentiek alapján jegyzett iratok, elválaszthatatlan 

részét képezik. Ezek meglétének ellenőrzése az intézményvezető feladata. 

Az Iskola - az Alapító Okiratában rögzítettek szerint - vállalkozási tevékenységet nem 

folytat. 

 A bankszámlák fölötti rendelkezési jog 

Az Iskola és az egyesület bankszámlái fölött kettős aláírási joggal rendelkeznek az 

Intézményvezető és az Egyesület elnöke. 

 

 Az iskola (óvoda- általános iskola - gimnázium) költségvetése 

Az Iskola a nem állami fenntartású közoktatási intézményekre érvényes jogszabályok és belső 

szabályzók szerint önállóan gazdálkodik eszközeivel. Az Iskola működtetésének, 

fenntartásának anyagi feltételeit, kereteit az Iskola éves költségvetése alapján a tényleges 

anyagi lehetőségei határozzák meg. Az éves költségvetést a fenntartó által meghatározott 

keretek szerint a Gazdasági Csoport állítja össze. Elfogadásakor a Szülői Együttműködő 

Közösség és a Tanári Kollégium, véleményezési joggal rendelkezik, az Egyesületi Fórum 

fogadja el, és az Egyesület hagyja jóvá. A következő tanévi költségvetés Egyesületi Fórum 

általi elfogadásának határideje a tanévkezdést megelőző május 20. A költségvetés 



88 

 

elkészítésének és évközi felülvizsgálatának részletes menetét, időzítését és szabályait a 

Gazdasági Csoport határozza meg, és az Egyesületi Fórum hagyja jóvá. Az Egyesületi Fórum 

és a Gazdasági Csoport az általa meghatározott időközönként áttekinti a költségvetés 

alakulását. Az esetleges módosító eljárás megegyezik az Iskola éves költségvetésének 

jóváhagyási eljárásával. 

 

Az iskola (óvoda- általános iskola - gimnázium) bevételei 

Az iskola 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; 

 térítési díjak és egyéb támogatások; 

 szülők fizetési kötelezettségéből befolyt összegek; 

 egyéb bevételek. 

 

Bérgazdálkodás 

A költségvetésben meghatározott kereteken belül, a vonatkozó jogszabályok alapján az Iskola 

önálló bérgazdálkodást folytat. A gazdasági vezető és a technikai személyzet bérét az 

Egyesületi Fórum határozza meg. A jogszabályokban meghatározott, pedagógusoknak adható 

pótlékok folyósításának és összegének tekintetében, az iskola gazdasági helyzetét figyelembe 

véve az Egyesületi Fórum dönt. A kötelező és adható pótlékok elosztásáról a Pedagógus 

Konferencia dönt. 

 

Az iskola (óvoda- általános iskola - gimnázium) gazdálkodása 

Az Iskolát a fenntartó Egyesület részben önálló gazdálkodási jogkörrel ruházta fel. Az 

iskola a saját költségvetési keretein belül önállóan gazdálkodik. Beszámoló-készítési 

kötelezettségét az aktuális jogszabályok szerint teljesíti. A felelős személy: az 

intézményképviselő. 

Az Iskolánk Gazdasági Csoport elnevezéssel saját gazdálkodásának lebonyolítása 

érdekében szervezeti egységet működtet, amelynek feladata az intézmény költségvetésének 

megtervezése, a költségvetés végrehajtása, valamint a következő bekezdésekben részletezett 

feladatok ellátása. Az intézmény gazdasági szervezetének engedélyezett létszáma 3 fő. 

Gazdasági Csoport működtetéséért felelős személy az igazgató intézményvezető). 

Az intézménygazdálkodással kapcsolatos irányítási feladatait a gazdasági vezető látja el, aki 

munkájáról az intézményvezetőnek, a Fenntartónak és az Egyesületi Fórum rendszeresen 

beszámol. Az intézmény önállóan rendelkezik a költségvetés kiemelt előirányzatai felett – 

személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, felhalmozási, felújítási 

kiadások vonatkoztatásában. 

Az intézmény vezetőjének döntése és a munkavállalók munkaköri leírásában meghatározottak 

alapján a gazdasági ügyintéző érvényesítésre, szakmai teljesítés igazolására, a térítési díjak 
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beszedésére, a házipénztár kezelésére jogosult. Az intézmény vezetője és helyettese 

kötelezettségvállalási és utalványozási joggal rendelkeznek; ellenjegyzésre a gazdaságvezető 

jogosult. Ellenjegyzési jogával élve aláírásával igazolja, hogy a kiemelt előirányzatok feletti 

rendelkezés gazdasági szempontból jogszerű, valamint a teljesítéséhez szükséges anyagi 

fedezet rendelkezésre áll. A gazdasági vezető személyéről és béréről az Egyesületi Fórum 

dönt, ebben a döntésben a gazdasági vezető nem vesz részt. A gazdasági vezető felett a 

munkáltatói jogkör gyakorlója az Intézményképviselő. A gazdasági vezető az Egyesületi 

Fórum tagja. 

A gazdasági vezető feladatai: 

 Az Iskola működéséhez szükséges gazdálkodás irányítása; 

 Az Iskola 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 Intézményvezető, a Fenntartó és az Egyesületi Fórum részére; 

 A költségvetéstől való eltérés - ha az Iskola gazdálkodását jelentősen befolyásolja, akkor 

azonnali - jelzése az Intézményvezető, az Egyesületi Fórum 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 Együttműködő Közösséggel közösen; 

 A szülői fizetések teljesítésének nyilvántartatása, annak ellenőrzése, azokról az 

Egyesületi Fórum 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 készítése. 

 A gazdasági vezető a feladatok elvégzéséért teljes körű felelősséget vállal, munkáját az 

Intézményvezető ellenőrzi, és beszámolási kötelezettsége van az iskola egyéb fórumai 

irányába. 

 A Gazdasági Csoport 
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o az Iskola gazdálkodásának rendszeres ellenőrzése; 

o a költségvetés előkészítése és elfogadtatása az intézmény fórumaival 

o az elfogadott költségvetés figyelemmel kísérése, betartatása; 

o gazdálkodással kapcsolatos igények összegyűjtése és áttekintése, továbbítása az 

Egyesület, az Egyesületi Fórum, illetve a Pedagógus Konferencia felé; 

 

 A Gazdasági Csoport tagjai, feladatai és felelőssége: 

o az Intézményvezető, a gazdasági vezető, az egyesület gazdasági ügyekért felelős tagja és 

egy Szülői Együttműködő Közösség által delegált szülő (aki lehetőség szerint szakirányú 

ismeretekkel rendelkezik). 

o A Gazdasági Csoport minden költségvetési év felénél mérleget von, amiről beszámol az 

Egyesületi Fórum, szükség esetén előkészíti a költségvetés módosítását. Minden 

költségvetési év végén beszámol az Egyesületi Fórum és a Szülői Együttműködő 

Közösségnek a költségvetés megvalósulásáról. 
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M/4.  A KÉPVISELET SZABÁLYAI  

1. A köznevelési intézmény képviseletére az intézményképviselő jogosult, aki ezt a jogát 

meghatározott esetekben átruházhatja más személyre vagy szervezetre.  

2. Az intézmény képviseletéről a fenntartó – indokolt esetben – meghatározott ügyek 

tekintetében saját döntése alapján rendelkezhet.  

3. Az intézményképviselő a képviseleti jogát – aláírásával és az intézmény bélyegzőjével 

ellátott írásos nyilatkozatában – az általa kijelölt személyre ruházhatja át, kivéve a jogviszony 

létesítésével, módosításával és megszüntetésével kapcsolatos nyilatkozatok megtételét.  

4. A képviseleti jog átruházásáról szóló nyilatkozat hiányában – amennyiben az ügy  

elintézése azonnali intézkedést igényel – a nyilatkozattételre az a személy jogosult, akit erre a 

szervezeti és működési szabályzat helyettesítésről szóló rendelkezései az  intézményképviselő 

helyett történő eljárásra feljogosítanak. 

5. A képviseleti jog az alábbi területekre terjed ki:  

5.1 jognyilatkozatok megtétele az intézmény nevében tanulói jogviszonnyal az intézmény és 

más személyek közötti szerződések megkötésével, módosításával és felbontásával, 

munkáltatói jogkörrel összefüggésben;  

5.2 az intézmény képviselete személyesen vagy meghatalmazott útján  

5.2.1. hivatalos ügyekben  

 önkormányzatokkal való ügyintézés során  

 állami szervek, hatóságok és bíróság előtt  

 az intézményfenntartó és az intézmény működtetője előtt 

5.2.2. intézményi közösségekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás során a nevelési-oktatási 

intézményben működő egyeztető fórumokkal, 

• így a nevelőtestülettel, a szakmai munkaközösségekkel,  

• a szülői szervezettel,  

• a diákönkormányzattal,  

• más köznevelési intézményekkel,  

• szakmai szervezetekkel,  

• az intézmény fenntartásában és működtetésében érdekelt gazdasági és civil 

szervezetekkel 

• az intézmény belső és külső partnereivel  

• megyei, helyi gazdasági kamarával  

• az intézmény székhelye szerinti egyházakkal  

• munkavállalói érdekképviseleti szervekkel  

5.3. sajtónyilatkozat megtétele az intézményről a nyomtatott vagy elektronikus média részére 

kifejezett rendelkezéssel arról, hogy mit és hogyan hozhatnak a nyilatkozatból 

nyilvánosságra;  

5.4. az intézményben tudományos kutatás vagy szépirodalmi művek elkészítésének céljából 

történő információgyűjtés engedélyezéséről szóló nyilatkozat megtétele.  

6. Az anyagi kötelezettségvállalással járó jogügyletekben való jognyilatkozat-tételről, annak 

szabályairól fenntartói, működtetői döntés vagy külön szabályzat rendelkezik.  

7. Ha jogszabály úgy rendelkezik, hogy a jognyilatkozat érvényességéhez két képviseleti 

joggal rendelkező személy nyilatkozata szükséges, azon az intézmény igazgatója és 

valamelyik magasabb vezetői beosztásban lévő alkalmazottjának együttes aláírását kell érteni.  
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M/5. MAGÁNTANULÓI SZABÁLYZAT 
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Magántanulói szabályzat 

1.) Jogszabályi háttér 

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 

- A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 

 

2.) Magántanulói státus 

Az Nkt. 45. § (5) bekezdése szerint „a tankötelezettség iskolába járással, vagy ha az a tanuló 

fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából nem hátrányos, 

a szülő kérelmére magántanulóként teljesíthető.” 

Magántanulói státus akkor létesül, ha a tanuló az iskolával magántanulói jogviszonyt létesít, 

de kivételes esetekben a magántanulói jogviszony létesítését az iskola is kezdeményezheti. 

Az Nkt. 45. § (6) bekezdése kimondja, hogy „ha az iskola igazgatójának megítélése szerint a 

tanulónak hátrányos, hogy tankötelezettségének magántanulóként tegyen eleget, vagy az így 

elkezdett tanulmányok eredményes folytatására vagy befejezésére nem lehet számítani. 

Köteles erről a tényről értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye 

szerint illetékes kormányhivatalt. […]” Az R. 75. § (1) bekezdése alapján „ha a tanuló – 

szülőjének kérelme alapján – a tankötelezettségének magántanulóként kíván eleget tenni, és 

az iskola igazgatójának megítélése szerint a tanulónak ez hátrányos, akkor az erre irányuló 

kérelem benyújtását számított öt napon belül az iskola igazgatója megkeresi a gyermek 

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt. Amely a 

gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat véleményének kikérése után dönt arról, hogy a 

tanuló milyen módon teljesítse tankötelezettségét. Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló 

esetén az iskola igazgatójának döntéséhez be kell szereznie a gyermekjóléti szolgálat 

véleményét. A gyermekjóléti szolgálat tizenöt napon belül köteles megküldeni véleményét.” 

Szülői kérelmet csak az adott tanévre vonatkozóan lehet előterjeszteni, s az igazgató 

határozatban dönt arról – a szükséges vélemények beszerzését követően –, hogy a tanuló 

milyen módon teljesítse az adott tanév vonatkozásában a tankötelezettségét. 

 

A magántanulóvá válás további esetei: 

a) a sajátos nevelési igényű tanuló, vagy a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarokkal 

küzdő tanuló, ha szakértői bizottság, illetőleg a nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján 

teljesíti tankötelezettségét magántanulóként. 

b) ha a tanuló szakorvosi vélemény alapján otthoni ellátás keretében részesül tartós 

gyógykezelésben, szintén folytathatja tanulmányait magántanulóként. 

 

3.) Felmentés kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól 

Az Nkt. 55. § (2) bekezdése alapján „a magántanulót – az iskolában vagy azon kívül folyó 

gyakorlati képzés kivételével – az iskola valamennyi kötelező tanórai foglalkozása alól fel 

kell menteni. Az iskolai rendszerű szakképzésben a magántanulókra vonatkozó részletes 

szabályokat a szakképzésre vonatkozó jogszabályok határozzák meg.”A „mentesítés” iránti 

kérelemben meg kell jelölni a kérelem indokát. Ha a sajátos nevelési igényű tanuló testi, 

érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékosságára, autizmusára, halmozottan fogyatékosságára, 

vagy a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban való tartós és súlyos 
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akadályozottságára tekintettel kérik a mentesítést, az illetékes szakértői bizottság; ha tanulási 

nehézségre tekintettel kérik, a nevelési tanácsadó szakértői véleményét is be kell csatolni. 

 

4.) A magántanuló felkészítése és értékelése 

- Az R. 75. § (2) bekezdése alapján „ha a tanuló tanulmányi kötelezettségének a szülő 

kérelme alapján magántanulóként tesz eleget, felkészítéséről a szülő gondoskodik, a 

tanuló egyénileg készül fel. A magántanulónak a magatartását és szorgalmát nem kell 

minősíteni. Az iskola igazgatója köteles tájékoztatni a tanulót, valamint a szülőt a 

magántanuló jogairól és kötelességeiről. […]” Ezt a magántanulói szabályzat megküldésével 

kell megtenni. 

- Az Nkt. 55. § (3) bekezdése alapján „az, akit felmentettek a kötelező tanórai 

foglalkozásokon való részvétel alól, az igazgató által meghatározott időben, és a 

nevelőtestület által meghatározott módon ad számot tudásáról” az alábbiak szerint. 

a) A magántanulók felkészülését segíti tudásuk mérése, értékelése tanév közben. Ezekre két 

alkalommal kerül sor: november és március első felében. A számonkérés formáját szóban 

és/vagy írásban határozhatja meg a szaktanár. A számonkérés a szaktanár előtt történik, a 

dolgozatok/feleletek időpontjáról az igazgató írásban értesíti a magántanulót, tanköteles 

magántanuló esetén a szülőt legalább a számonkérés időpontja előtt 7 nappal. 

b) A magántanulók félévi értékelésére január első hetében kerül sor, a tanév végi értékelésre 

június első hetében, végzős tanuló esetében április második felében. A számonkérés formáját 

szóban és/vagy írásban határozhatja meg a szaktanár. A félévi és év végi számonkérés mindig 

legalább háromfős vizsgabizottság előtt zajlik. A vizsgák időpontjáról az igazgató írásban 

értesíti a magántanulót, tanköteles magántanuló esetén a szülőt legalább a számonkérés 

időpontja előtt 7 nappal. 

c) A tanuló köteles megjelenni az értékeléseken, illetve távolmaradását orvosi igazolással kell 

igazolnia egy héten belül. Ha a tanév végi értékelésről a tanuló távol marad, és igazolást 3 

munkanapon belül nem nyújt be a tanuló vagy a szülő, úgy a tanuló teljesítménye a tanítási év 

végén nem minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. 

d) A tanuló érdemjegyeit és osztályzatait az iskola állapítja meg, illetve dönt minden esetben a 

tanuló magasabb évfolyamra lépésével kapcsolatos kérdésekben. A tanuló döntése alapján 

független vizsgabizottság előtt is számot adhat tudásáról, érdemjegyeit ekkor a 

vizsgabizottság tanárai állapítják meg. 

- Az R. 75. § (3) bekezdése szerint „ha a sajátos nevelési igényű tanuló, a beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló a nevelési tanácsadási feladatot, szakértői 

bizottsági feladatot ellátó intézmény szakértői véleménye alapján tanulmányait 

magántanulóként folytatja, iskolai neveléséről és oktatásáról – felkészítéséről, 

érdemjegyeinek és osztályzatainak megállapításáról, az ehhez szükséges pedagógusokról – a 

szakértői véleményben foglaltak szerint – az iskola gondoskodik, amellyel a tanuló tanulói 

jogviszonyban áll. Az iskolában nem foglalkoztatott szakemberek biztosításáról 

a) a beilleszkedési, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő tanuló esetén a 

szakvéleményt kiállító a nevelési tanácsadást ellátó intézménynek, 

b) sajátos nevelési igényű tanuló esetén a […] megyei utazó szakember hálózat keretében kell 

gondoskodni. 
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- Az R. 75. § (4) bekezdése alapján „az iskola köteles gondoskodni a tanuló felkészítéséről, 

érdemjegyeinek és osztályzatának megállapításáról akkor is, ha szakorvosi vélemény alapján 

otthoni ellátás keretében részesül tartós gyógykezelésben, és emiatt magántanulóként folytatja 

tanulmányait.” 

- Az R. 75. § (2) bekezdése alapján „a magántanuló az igazgató előzetes engedélyével vehet 

részt a tanórai és egyéb foglalkozásokon” abban az esetben, ha betartja az iskola 

Házirendjében foglaltakat. 

- A magántanuló jogosult igénybe venni az iskolai könyvtár szolgáltatásait. 

 

5.) Melléklet 

- Kérelemminta magántanulói jogviszony létesítéséhez. 

 

 

 

Nyíregyháza, 201... augusztus …. 

                                                                 

                                                                 P.H. 

  

                                                                                             Homonyik Katalin Éva 

                                                                                               intézményképviselő 
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Melléklet a Magántanulói szabályzathoz 

 

Tárgy: magántanulói jogviszony 

 

A Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola  

intézményképviselőjének 

 

KÉRELEM 

Alulírott …………………………………............................ szülő/gyám* azzal a kérelemmel 

fordulok Önhöz, hogy …………………………………………….. 

……………………………………………………nevű gyermekem/gyámoltam* 

(szül:……………….…..………………………., ……. év … hó … nap, 

 anyja neve:……………..…………….................................................... 

a tanuló lakóhelye/tartózkodási helye*: 

…………………………………………………………………………………...), 

…… osztályos tanuló intézményükkel létesített tanulói jogviszonyát 

…… év … hó … napjától magántanulói jogviszonyra módosítani szíveskedjék. 

Kérésemet az alábbi tényezőkkel indokolom: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent nevezett gyermek 

törvényes gondviselője vagyok. A magántanulói jogviszonnyal járó jogokat és 

kötelezettségeket megismertem. Kérem egyidejűleg, hogy gyermekem tanulmányi 

előmenetelének ellenőrzését szolgáló beszámoló vizsga/osztályozó vizsga időpontjáról és 

tartalmi követelményeiről tájékoztatni szíveskedjék.  

 Gyermekem/gyámoltam* osztályozó vizsgára történő felkészítéséről gondoskodom. * A 

megfelelő szövegrészt alá kell húzni. 

Nyíregyháza, 20.………………………..…..……. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

anya (gondviselő) aláírása apa (gondviselő) aláírása 

levelezési cím: ………………………………………………….. 

tel.: ….………….......……..………….……………… 

e-mail: …….………………………………………… 
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M/6. PEDAGÓGIAI PROBLÉMÁK ÉS KONFLIKTUSOK KEZELÉSE 
 

 

„Panaszút” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2016/2017-ES TANÉVRE 

OM:033431 
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                                                           ELJÁRÁSREND: 

 

1. A panasz benyújtása - fogadása 

 Megkeresés személyesen 

 bejelentés titkárságon 

 szóban 

 írásban 

 kollégától vagy kollégáktól jelzés 

2.  Értesítés szóban és írásban a titkárságon keresztül a panasz fogadásáról  

 

 időpont-egyeztetés a felmerült panasz meghallgatására 

3. A konfliktuskezelő csoport összehívása  

 az adott probléma ismertetése 

 az eljárásban résztvevők kijelölése 

4.     Személyes találkozás a konfliktusban résztvevővel (egyik panaszos), meghallgatás  

 emlékeztető (vagy jegyzőkönyv) vezetés 

 tudomásulvétel aláírással a konfliktusban résztvevő panaszos 

valamint a csoport részéről 

5.  Személyes találkozás időpont-egyeztetéssel a konfliktusban résztvevővel 

(bepanaszolttal), azaz a másik féllel, meghallgatás 

 emlékeztető (vagy jegyzőkönyv) vezetés 

 tudomásulvétel aláírással a konfliktusban résztvevő panaszos 

valamint a csoport részéről 

6.    Probléma megoldása, orvoslása és ennek módjai: 

a) a panaszos értesítése a konfliktus megszűnésének módjáról írásban 

b) személyes találkozón a megoldási javaslat ismertetése 

c) személyes találkozón történő közös egyeztetés a probléma 

megoldására (mediálás) emlékeztető (jegyzőkönyv) vezetése 

7.    Az eljárás lezárása, a felek értesítése, a fellebbezés módjainak ismertetése. 

   A szükséges intézkedések (fegyelmi eljárás, igazgatói (intézményképviselői) 

határozatok, konferencia feladatok) megtétele és annak dokumentálása.   
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M/7./1.  SZEMPONTOK A 8. OSZTÁLYOSOK MŰVÉSZETI ALAPVIZSGÁJÁHOZ 

 

A dolgozat témájának leadási határideje: …………………. A témákat a Pedagógus 

Konferencia megbízásából a Pedagógiai Munkacsoport fogadja el. 

 

1. Az írásbeli munka 

1.1.     A dolgozat alaki követelményei:  

 1 oldalnyi vázlat szépírással 

  legalább 12 oldal terjedelem, 14-es betűmérettel, szimpla sortávolsággal (ábrával, 

rajzokkal, fényképekkel együtt.)  

 igényesen kialakított borítólap 

  tartalomjegyzék  

  irodalomjegyzék, melyben a felhasznált könyv, lexikon, folyóirat, újság mellett 

elektronikusan elérhető források is szerepelhetnek 

 

1.2.    A dolgozat tartalmi követelményei: 

 az életkornak megfelelő 

 a tanulmányok előrehaladásával szinkronban levő 

 

 2. A művészi munka 

      A választott témához kapcsolódó saját kezűleg elkészíthető alkotás, esztétikus kivitelben. 

 

 2.1. Az előadás 

 Az előadáshoz esztétikus környezetet kell teremteni 

 Megjelenés ünnepélyes öltözékben 

 A dolgozat előadásának módja kulturált legyen 

 Az előadás során vázlatot lehet használni 

 A technikai szemléltetés ideje, ha a téma megköveteli, legfeljebb 5 perc. Speciális 

helyzetben az osztálytanítóval kell egyeztetni. 

 

2.2. Meghívottak 

Az előadásra szülőket, testvéreket, családtagokat, iskolatársakat, tanárokat lehet meghívni. 

Egyéb meghívottakról az osztálytanítóval, ill. a Pedagógus Konferenciával kell egyeztetni. 

 

3. Értékelés 

Az osztálytanító, és a Pedagógus Konferencia által megbízott személyek írásban szöveges 

értékelést készítenek az év végi bizonyítvány részeként. 

 

Az értékelés szempontjai: 

 téma 

 gondolatiság 

 felhasznált irodalom 

 fogalmazás 

 külalak 

 művészi munka 

 előadás 

 

4. Betartandó határidők 

 az elfogadott téma vázlatának leadási határideje………………………………..  

 Témamódosítás utolsó határideje…………………………… 
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 A készülő dolgozatok részleteit minden hónap első hétfőjén kell bemutatni. 

 A művészi munka előrehaladásának határideje a február és március első hétfője 

 A kész dolgozat leadásának határideje: ………………………. 

 A dolgozatok előadásának ideje ………………………..,  betegség esetén a Húsvéti 

szünet utáni héten. 

 

A záró dolgozat elkészítése és bemutatása - a művészeti alapvizsga -, feltétele a 8. osztály 

sikeres elvégzésének.  

 

 

A fenti szempontsort és egyéb követelményeket a Nyíregyházi Waldorf Iskola Pedagógus 

Konferenciája jóváhagyta.  

 

 

 

 

 

 

Nyíregyháza……………………………….  

 

 

 

 

 

 

 

_____________________           ___________________             ____________________ 

            osztálytanító                               tanuló                                            szülő             
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M/7./2. MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA 

               (más néven a Waldorf- Mester Munka menete és értékelési szempontjai ) 

 

         A Waldorf-Master Munka (mestermunka) tartalmi és formai követelményei(ről)  

   

Formai követelmények 

 

A Waldorf-Master Munka (mestermunka) szöveges részének formai követelményei:   
 A mestermunkát szövegszerkesztővel kell készíteni, A/4-es papírra, melynek színe 

szabadon választható   

 A betűtípus olyan legyen, amely tükrözi a téma stílusát és harmonizál vele.   

 A szöveg 12-es, a jegyzet 10-es betűméretű    

 Másfeles sortávolsággal, baloldalon 3 cm-es margó, a többi margó 2,5 cm.   

 A főcím, az alcímek és a fejezetek címének választott formát következetesen kell 

alkalmazni 

 Minden egyes fejezet új oldalon kezdődjön. A fejezetek, alfejezetek stb., élesen 

különüljenek el a szövegrésztől (pl. a betűnagyság megváltoztatásán túl, félkövér, vagy 

dőlt szedés, stb.) előttük és utánuk egy-egy sor maradjon üresen.   

 A mestermunkában a lábjegyzetelés kerülendő, inkább végjegyzeteket kell alkalmazni. 

 

A Waldorf-Master Munka fő részei: 
1. A borító: tartalmazza a „Waldorf Master- Munka” kifejezést, a dolgozat címét, a dolgozat 

készítőjének nevét, a készítés évét.  

2. A belső címlap tartalmazza ugyanazokat, melyek szerepelnek a borítón + az iskola nevét, 

a konzulens nevét és titulusát. 

3. Tartalomjegyzék -3. oldalon, sorszámozás nélkül, a szövegtörzs előtt (több oldal is lehet) 

4. Szövegtörzs: sorszámozott lapokkal  

5. Irodalomjegyzék: a szövegtörzs után, sorszámozás nélkül (több oldal is lehet), 

oldalszámozás nélkül 

6. Mellékletek/illusztrációk felsorolása: az irodalomjegyzék után áll, nincs oldalszámozása  

 

A szemléltetés formai követelményei:  

      A dolgozat szöveges része képletekkel, grafikonokkal, ábrákkal, táblázatokkal, esetleg 

térképekkel, színes képekkel tehető szemléletessé és igényesebbé. Ezek nagysága lehetőleg ne 

haladja meg az A/4-es lap felét, háromnegyedét. Egész, vagy többoldalas szemléltetéseket, 

táblázatokat a mellékletben kell elhelyezni.   

 A képleteket a margótól 3 cm-re célszerű elhelyezni, amelyeket (ha több van belőle) 

számozni kell a sor végén kerek zárójelek között. A képlet elemeit jelmagyarázattal kell 

ellátni.    

  Az ábrákat arányosan a lap közepén kell elhelyezni. Alul sorszámmal, címmel és 

hivatkozással (forrás!) kell ellátni.    A táblázatokat a jobb felső sarokban kell 

sorszámozni.  

 A táblázat felett, középen cím, esetleg mértékegység. A táblázat alatt hivatkozás (forrás!).  

 

 

 A szakirodalmi hivatkozás és az irodalomjegyzék formai követelményei: 
 Irodalomjegyzéken a mű írása során ténylegesen áttekintett és felhasznált irodalmat 

értjük, a szövegtörzs után áll a dolgozatban, lapszámozása nincs!  

  A Master- Munka elkészítéséhez javasoljuk az ún. egyszerűsített bibliográfia 

alkalmazását- ennek könnyebb megértéséhez a következő példákat hozzuk.  
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 Ha egész könyvre hivatkozunk – Róheim Géza: A csurunga népe. Budapest, 1992, 

Szépirodalmi Könyvkiadó - vagyis: szerző+kettőspont+ a cím dőlt betűvel+pont+kiadás 

helye+vessző+kiadás éve+vessző+kiadás helye+utána se pont, se vessző!  

  Ha csak egy adott könyv adott terjedelmére hivatkozunk a kiadás helye után vesszőt 

teszünk, majd megadjuk az oldalszámot: 17-22 p a „p” betű a latin pagina rövidítése, 

jelentése oldal.  

 Nem javasoljuk internetes oldalak szakirodalomként való megadását, vagy az arra való 

hivatkozást. Amennyiben ez mégis elkerülhetetlen a teljes link bemásolását javasoljuk a 

irodalomjegyzék végére.   

 Az irodalomjegyzékben ötnél kevesebb megadott hivatkozás nem állhat. 

 

Tartalomjegyzék:  
A tartalomjegyzék a diplomamunka belső címrendszerét tartalmazza.  

Formátuma: cím+oldalszám, betűtípusa eltér a szövegtörzs betűtípusától. 

 

Tartalmi követelmények 

 A mestermunkát esszé, illetve tanulmány formájában is elkészíthetik a tanulók. Iskolánk 

javasolja az esszé műfaját, hogy megtarthassuk a szubjektivitás –mint egyik uralkodó 

szempont – lehetőségét.  

 Témája lehet bármely objektívan kutatható tudomány- illetve művészeti ág, valamint 

alkotói folyamat, illetve átélt esemény, meghatározó élmény vagy tapasztalat.   

 Alapvető kritérium, hogy a tanuló ne egy, már feldolgozott tényanyag ismereteit 

közvetítse dolgozatában, hanem saját nézőpont, vélemény, kialakítására, saját eredmény 

elérésére törekedjen! 

  A mestermunka bevezetőjében tehát indokolnia kell témaválasztását: milyen 

ismeretekkel rendelkezik a témával kapcsolatban, milyen folyamatokban fog részt venni 

annak érdekében, hogy megismerje mélyebben választott témáját?  

 Ha a tanuló számára ismeretlen területre lép, elvárható, hogy a témával kapcsolatosan 

iskolán kívül – tanfolyam, oktatás, gyakorlati munka – szerezzen ismereteket. Ezekről az 

igazolást csatolja a mestermunka mellékleteként.  

 A tartalmi részt hordozó szövegtörzs – fényképek és egyéb illusztrációk nélkül – nem 

lehet kevesebb 20 gépelt oldalnál, a fentiekben már megadott formátumban.  

 

A terjedelmi megkötéstől való eltérés következménye   
 kizárás az értékelésből,  

 a szóbeli előadás lehetőségének megtagadása Ilyen esetben az adott tanév augusztusában, 

a pótló vagy javító vizsgák időszakában teljesíthető a bemutatás. Ennek időpontját a 

tanári kollégium határozza meg. 

 

 

 A Waldorf Master- Munka elkészítése és elfogadása a 13. évfolyamra lépés előfeltétele. 

 A művészeti munka lehet tárgya illetve kiegészíti, színesíti, alátámasztja a tanuló által 

választott témát, annak szerves része. Művészeti munka hiányában a mestermunka nem 

értékelhető, nem bemutatható.  

 A tanuló legyen igényes a 12. évfolyamhoz méltó munka kialakításakor, kiválasztásakor. 

A művészeti munka kivitelezése feleljen meg a 12. évfolyam művészeti szintjének! 

Ennek értékelése a művésztanárok feladata.  

 A Waldorf-mester Munka alapgondolata: mi újat adhatok a világnak? A mester munka 

elkészítésének menete: 
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  Szeptember hónapban a téma leadása a választott konzulens tanárnak, a művészeti 

munka ötletének és/vagy tervezetének összeállítása a választott művésztanárral. 

Szeptember utolsó hetében a felsős konferencia dönt arról, hogy a választott témát, a 

művészeti munka ötletét elfogadja-e? 

 

A felsős PK dönthet: 

o a téma teljes visszautasításáról 

o a témaválasztás szűkítéséről/bővítéséről  

o a témaválasztás elfogadásáról 

 

  Október hónapban kialakul a munkacím, megkezdődik az anyaggyűjtés.  

  November-december hónapban folyamatos – legalább heti egy alkalommal - 

konzultációk. 

       Felelősök: konzulensek, tanulók  

 Január hónapban a szövegtörzs elektronikus formában való eljuttatása a konzulens 

tanárhoz. 

 Február hónapban a mellékletek, illusztrációk kiválasztása összeállítása, a szakirodalom 

jegyzék és a külső megjelenítés véglegesítése.  

  Március hónapban a művészeti munkák bemutatása a készültségi állapotnak 

megfelelően. A szövegtörzs utolsó javítási lehetőségeire szánt hónap. Felelősök: 

művésztanárok, konzulensek, tanulók  

  Április utolsó hetében a Master- Munkák leadási határideje. Leadási példányok: két 

fűzött és egy keményfedelű kötésben leadott példány. / Egy fűzött példány elhelyezésre 

kerül az iskola könyvtárában, egy fűzött példány a konzulens tanáré, a kemény kötés a 

tanuló tulajdonában marad./  

       Felelősök: a tanulók 

 Május első hetében a TK kiválasztja az opponenseket, akik átolvassák az írott 

tanulmányt és megkeresik azokat a pontokat, melyek ellentmondásosak, illetve 

kérdéseket fogalmaznak meg, hogy kiderüljön, mennyire mélyült el a tanuló a témájában, 

valóban sikerült-e valami új vagy más nézőpontot megfogalmaznia, értelmeznie és a saját 

véleményét mennyire képes közvetíteni, álláspontját megvédeni. (továbbiakban írásban 

elkészítik az opponensi véleményezést, majd a mestermunka előadásának napján 

moderálják annak védését) Az opponens minimum három kérdéssel készül az előadás 

időpontjára, melyeket előzőleg nem közöl a tanulóval.  

       Felelős: PK 

 Május második hetében az opponensek és a konzulensek beszámolnak a TK-nak a 

munkafolyamatokról és javaslatot tesznek a TK felé annak elfogadására, esetleges 

visszautasítására.   

       Felelős: TK, opponensek, konzulensek 

       - Az osztálykísérő megjelenteti az előadások témáit és időpontjait a Heti Hírmondóban, 

majd a folyamat lezárásaként rövid összefoglalót készít az előadásokról, melyeket 

fényképekkel illusztrál és megjelenteti a Hírmondóban és a Honlapon.  

       Felelős: 12. osztályos osztálykísérő 

 Május utolsó hetében kerül sor a mestermunkák bemutatására, megvédésére. Jelen 

vannak: a 12. osztály tanulói, szülei, az opponensek, a konzulensek, a 11. osztály tanulói. 

        A szervezésért, vendéglátásért felelős: a mindenkori 11. osztály szülői közösség.  

 Június első hetében kerül sor a Waldorf-Mester Munkák Oklevelének kiosztására.  

       Felelős: 12. évfolyamos osztálykísérő 
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A Waldorf mestermunka elkészítésének menete 

 

 A témakör kiválasztása, a konzulens felkérése. (Kérjük a diákokat, hogy témájukhoz 

olyan konzulenst válasszanak, aki megfelelő ismeretekkel rendelkezik, a választott 

témakörben járatos.) – Határidő:   

  Az 1. konzultáció – saját kutatás, irány, gondolat felvázolása – címválasztás (Határidő: 

További konzultációk - a felkutatott szakirodalom feldolgozása, tartalomjegyzék 

(Határidő  

  A megírt fejezetek bemutatása, közös gondolkodás, a munka esetleges javításai 

(Határidő:   

  Konzultációk március 31-ig – ezután a dátum után a dolgozatnak már elektronikus 

formában (begépelten) kell léteznie, hogy a konzulens a formai követelményeket is 

ellenőrizni tudja.  A művészi munka bemutatásának határideje!  

  A kész munka leadási határideje: (………………) – A konzulens a diplomamunka 1 

példányát az opponens rendelkezésére bocsátja, a tanári kollégium dönt annak 

elfogadásáról és engedélyezi a szóbeli előadást. 

  A diplomamunkák nyilvános előadásának időpontja:   

  A konzulens a megadott szempontok alapján értékelést készít, mely a bizonyítvány része. 

 

 

 

 

 _____________________________                        ____________________________    

                konzulens                                                                         tanuló   

 

 

_____________________________                        ____________________________    

          művészeti vezető                                                              osztálykísérő                               

 

 

                                                             P.H.               ___________________________ 

                                                                                       intézményképviselő-igazgató 

 

 

Az értékelés szempontjai: 

 téma 

 gondolatiság 

 felhasznált irodalom 

 fogalmazás 

 külalak 

 művészi munka 

 előadás 

 

A Waldorf Mestermunka elkészítése és elfogadása a 13. évfolyamra lépés előfeltétele 
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M/ 8. FEGYELMI ELJÁRÁS A WALDORFBAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                                                                                                                                 

   Fegyelmi eljárás a Waldorfban 

                         OM:033431 



 

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. 

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. 

 

 



107 
 

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- 

………………………………… 
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…………………………… 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. 

Kelt:……………………………………………., …………év…………………hó………..nap 

                                                                    

                                                                P.H. 

 

                                                                                 ___________________________________                        

                                                                                                    intézményképviselő 

 

A Pedagógus Konferencia részéről a határozatban foglaltak hitelesítéséül: 

 

 

_________________________                                        _____________________________ 

              hitelesítő                                                                                            hitelesítő 
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M/9. KÖNYVTÁR 

Az intézmény a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (2) bekezdés g) pontja alapján 

a Szervezeti és Működési Szabályzatában köteles szabályozni az iskolai könyvtár SZMSZ-ét.  

Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 

Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata 

Tartalom  

I. A könyvtár működésének célja, a működés feltételei………........................................ .……1  

II. Iskolai könyvtárunk alapfeladatai és kiegészítő feladatai…………………………………..2  

III. A könyvtár működésével kapcsolatos szabályok ................................................................ 3  

1. sz. melléklet az iskolai könyvtár SZMSZ.............................................................................. 4  

2. sz. melléklet az iskolai könyvtár SZMSZ...............................................................................8  

3. sz. melléklet az iskolai könyvtár SZMSZ...............................................................................9  

 

I. A könyvtár működésének célja, a működés feltételei  

Az iskolai könyvtár az iskola pedagógiai tevékenységéhez, a nevelő-oktató munkájához, a 

tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását, megőrzését 

és használatát, a könyv- és könyvtárhasználati ismeretek oktatását biztosító szervezeti egység.  

Könyvtárunk SZMSZ-e szabályozza a könyvtár működésének és igénybevételének szabályait.  

Az iskolai könyvtári SZMSZ szerves része a Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és 

Alapfokú Művészeti Iskola szervezeti és működési szabályzatának. Az SZMSZ-nek a 

könyvtárhasználat kérdéseit meghatározó rendelkezéseit nyilvánosságra kell hozni az iskola 

honlapján.  

A Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola könyvtárának 

működését az érvényes törvényi szabályozással összhangban a következők szerint van 

szabályozva. 

 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről  

 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 

a közművelődésről  

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és  

 a köznevelési intézmények névhasználatáról  

 2012. évi CLII. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 

a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról  

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről  

 2012. évi CXXV. törvény a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 

módosításáról  

 22/2013. (III. 22.) EMMI rendelet az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek 

módosításáról  
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 1995. évi I. törvény - Magyarországi Református Egyház közoktatási törvénye a 1998. 

évi II. és a 2005. évi II. törvény és a Zs-184/2008. sz. zsinati határozat módosításaival  

 Nevelőtestület által elfogadott pedagógiai program  

 Nemzeti alaptanterv  

Könyvtárunk rendelkezik a jogszabályban előírt alapkövetelményekkel:  

1) a használók által könnyen megközelíthető könyvtárhelyiség, amely alkalmas az 

állomány szabadpolcos elhelyezésére és legalább egy iskolai osztály egyidejű 

foglalkoztatására,  

2) legalább háromezer könyvtári dokumentum megléte,  

3) tanítási napokon a tanulók, pedagógusok részére megfelelő időpontban a nyitva tartás 

biztosítása,  

4) rendelkezik a különböző információhordozók használatához, az újabb dokumentumok 

előállításához, a könyvtár működtetéséhez szükséges nyilvántartások vezetéséhez, 

katalógus építéséhez szükséges eszközökkel. 

Az Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 

Könyvtárának fenntartását az Iskola költségvetésében biztosítja. 

Működtető intézmény neve: Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú 

Művészeti Iskola 

Címe: 4400 Nyíregyháza, Kölcsey u.8.  

Telefon: 42/500-870   

e-mail: nyiregyhaziwaldorf@gmail.com  

Könyvtár neve: Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 

Könyvtára  

Szolgáltatás színtere: 4400 Nyíregyháza, Kölcsey u.8.  Könyvtár helyiség 

A szakszerű könyvtári szolgáltatások kialakításáért a könyvtárat működtető Waldorf Óvoda, 

Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola és a fenntartó, a Nyíregyházi 

Waldorf Pedagógiai Egyesület, közösen vállal felelősséget. Az állomány gyarapítására 

szolgáló összeget az iskola költségvetésében fenntartói forrásból irányozza elő.  

Az Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Könyvtára 

szakmai, módszertani segítséget a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi 

Könyvtártól kap. Az iskolai könyvtár működését az Intézmény képviselője irányítja és 

ellenőrzi.  

Az állományellenőrzést - akár időszaki, akár rendkívüli - az iskola igazgatójának kell 

elrendelnie a 3/1975. KM-PM együttes rendelete alapján. Az állományellenőrzésről 

jegyzőkönyvet kell készíteni.  

II. Iskolai könyvtárunk alapfeladatai és kiegészítő feladatai  

mailto:nyiregyhaziwaldorf@gmail.com
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a) Iskolánk könyvtárának alapfeladatai – a jogszabályoknak megfelelően – a következők:  

 gyűjteményünk folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre 

bocsátása,  

 tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról,  

 az iskola pedagógiai programja és könyvtár-pedagógiai programja szerinti tanórai 

foglalkozások tartása,  

 könyvtári dokumentumok egyéni és csoportos helyben használatának biztosítása,  

 könyvtári dokumentumok kölcsönzése,  

 tartós tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzése tanulóink számára,  

 a könyvtári állomány pedagógiai programnak megfelelő, a tanulók és a pedagógusok 

igényeinek figyelembevételével történő fejlesztése.  

 

b) Kiegészítő feladatai továbbá:  

 a köznevelési törvényben meghatározott egyéb foglalkozások tartása,  

 számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása,  

 tájékoztatás nyújtása az iskolai, kollégiumi könyvtárak, a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatásokat ellátó intézményekben működő könyvtárak, a nyilvános könyvtárak 

dokumentumairól, szolgáltatásairól,  

 más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása,  

 részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében.  

A Waldorf pedagógia sajátja, hogy a tanulók nem használnak tankönyveket, hanem azokat 

maguk készítik el tanulmányaik során. A gyermekek után járó tankönyvellátás a szükséges 

epocha füzetek beszerzésére fordítódik. Amennyiben ebből a forrásból fennmarad összeg a 

fenntartó azt, a könyvtár állományának bővítésére fordítja. 

III. A könyvtár működésével kapcsolatos szabályok  

Az intézmény számára vásárolt dokumentumok nyilvántartása:  

 az intézmény számára vásárolt összes dokumentumot könyvtári nyilvántartásba kell 

venni,  

 a könyvtáron kívül elhelyezett dokumentumokról lelőhely-nyilvántartást kell vezetni,  

 

A könyvtár szolgáltatásai a következők:  

 szépirodalmi könyvek, szakkönyvek, idegen nyelvkönyvek és szótárak kölcsönzése 

(az utóbbiak korlátozott számban),  

 tankönyvek, tartós tankönyvek, különböző, a tanulmányi munkát elősegítő 

segédeszközök (pl.: térképek, példatárak, feladatgyűjtemények, tesztkönyvek stb.) 

kölcsönzése,  

 információgyűjtés az internetről a könyvtáros-tanár segítségével,  

 lexikonok és különböző alacsony példányszámú könyvek, dokumentumok olvasótermi 

használata,  
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 tájékoztató a diákok számára a könyvtár használatáról, 

 más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása,  

 könyvtári órák, egyéb foglalkozások tartása,  

 tájékoztatás nyújtása a nyilvános könyvtárak által nyújtott szolgáltatásokról.  

A könyvár használóinak köre  

A könyvtár szolgáltatásait a nyíregyházi Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és 

Alapfokú Művészeti Iskola tanulói, dolgozói és a tanulók szülei vehetik igénybe. A tanulók és 

a pedagógusok számára nem szükséges a beiratkozás. A szülők adataik megadása mellett 

iratkozhatnak be a könyvtárba.   A könyvtárhasználat ingyenes.  

A könyvtárhasználat szabályai  

 A kölcsönzési idő 3 hét, amit szükség esetén kétszer meg lehet hosszabbítani, ha a könyvet 

időközben más olvasó nem kérte. Tanév végén a diákoknak minden könyvet vissza kell 

vinniük a könyvtárba. Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő diákok által átvett 

tankönyvek arra az időtartamra kölcsönözhetők ki, ameddig a tanuló az adott tárgyat tanulja.  

A nyitva tartás és a kölcsönzés ideje  

Az iskolai könyvtár nyitva tartása:  

hétfő: 7.30-13.00, kedd: 7.30-13.00, szerda: 7.30.-15.00, csütörtök: zárva, péntek: 7.30-10.00  

A nyitva tartás ideje minden tanévben az órarendek figyelembe vétel kerül kialakításra. A 

kölcsönzési időről a tanulók az olvasóterem ajtajára illetve hirdetőjére kifüggesztett, az iskolai 

könyvtár működésével kapcsolatos információkból tájékozódhatnak.  

A könyvtárban elhelyezett számítógép használata: 

A könyvtárban elhelyezett számítógépet tanítványaink a könyvtár nyitvatartási ideje alatt 

szabadon használhatják. Tanári felügyelet nélkül a számítógépek használata tilos. A tanulók 

felelősséggel tartoznak a számítógép hibáinak, esetleges hiányosságainak azonnali 

bejelentéséért.  

A könyvtár használatának részletes szabályait, szabályzatunk 2. sz. melléklete 

tartalmazza.   

1. sz. melléklet az iskolai könyvtár SZMSZ-éhez  

Gyűjtőköri szabályzat  

Iskolánk 12+1 osztályos iskola. A könyvtár gyűjtőkörét a hatályos jogszabályok mellett 

alapvetően meghatározza a pedagógiai program, a helyi tanterv, a városban működő városi és 

megyei könyvtár.  

Gyűjtőkör a könyvtár funkciója szerint:  

A/ Fő gyűjtőkör  
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A könyvtár alapfunkciójából adódóan gyűjtjük:  

- a kézi- és segédkönyveket,  

- a házi- és ajánlott olvasmányokat,  

- a munkáltató eszközként használatos műveket,  

- a tananyagot kiegészítő ismeretközlő és szépirodalmi műveket.  

 

B/ Mellék gyűjtőkör  

A könyvtár kiegészítő funkciójából eredő feladatoknak megfelelően a mellékgyűjtő körbe 

tartozó dokumentumokat szerezzük be.  

Elsősorban könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítom ezeket a dokumentumokat.  

C/ Az iskolai könyvtár gyűjtőköre formai oldalról  

1) írásos, nyomtatott dokumentumok (könyv, tankönyv, brossura, periodika) AV 

dokumentumok, 

2) hangzó (hangkazetta, lemez),  

3)  hangos- képes dokumentumok (videokazetta, oktató csomag, számítógépprogram).  

 

D/ A gyűjtés szintje és mélysége  

Kiemelten fejlesztjük a kézi- és segédkönyvtárat, a házi és ajánlott olvasmányok körét. Nem 

gyűjtünk lektűrt, krimit, apró nyomtatványokat, olyan dokumentumokat, amelyeknek olvasása 

káros a tanulók személyiségének a fejlődésére, nem életkoruknak megfelelő.  

E/ Egyes állománycsoportok gyűjtési szintje és mélysége: 

1.- kézikönyvtári állomány  

(Nem kölcsönözhető; tanulóknak csak letéti állományba!)  

A műveltségi területek alapdokumentumai közül az alapszintű-, középfokú- és művészeti 

képzésnek megfelelően a teljességre törekvően gyűjtjük:  

- általános és szaklexikonok  

- szótárak  

- fogalomgyűjtemények  

- összefoglalók  

- művészeti kiadványok 

Válogatással gyűjtjük:  

- életrajzi művek  

- monográfiák  

- tankönyvek  

- név- és címtárak  

2.-szépirodalom (kölcsönözhető)  
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Teljességre törekvően gyűjtöm a helyi tantervben meghatározott, a magyar irodalom 

bemutatására szolgáló átfogó antológiákat:  

- házi és ajánlott olvasmányokat  

- a tananyagban szereplő szerzők, gyűjteményes munkáit  

- a külföldi és magyar meseirodalmat reprezentáló műveket  

- magyar és világirodalom klasszikusainak műveit.  

Válogatással:  

 - gyermek- és ifjúsági regényeket  

- elbeszéléseket  

- verses köteteket  

- az iskolában tanított nyelv olvasmányos irodalmát  

- a kiemelkedő, de a tananyagban nem szereplő kortárs alkotók műveit  

- részletes életrajzokat  

- történelmi regényeket  

- az iskolában tanított nyelv (angolt, német, francia) életkornak megfelelő olvasmányos 

irodalmát.  

3.- ismeretközlő irodalom (kölcsönözhető)  

Teljességre törekvően gyűjtjük:  

- az alapvizsga és az érettségi követelményrendszerének megfelelő alapszintű műveket  

- az egyes tudományok, a kultúra, a hazai és egyetemes  

művelődéstörténet: 

- alapszintű elméleti és történelmi összefoglalóit  

- a tantárgyi programokban meghatározott házi és ajánlott olvasmányokat  

- a munkaeszközként használatos dokumentumokat  

- a pályaválasztási kiadványokat  

- a felvételi követelményeket tartalmazó kiadványokat   

Válogatva gyűjtjük:  

- helytörténeti műveket  

- a tananyagon túlmutató, tájékozódást segítő ismeretközlő műveket  

- az iskolában oktatott nyelv tanításához felhasználható idegen nyelvű segédleteket  

- az informatika oktatásához szükséges dokumentumokat  

4.-pedagógiai gyűjtemény (kölcsönözhető)  

Alapszinten gyűjtjük a pedagógiai és a határtudományok dokumentumait:  

 Rudolf Steiner magyarul megjelent műveit, előadás anyagait 

- Waldorf-pedagógiai műveket 

- pedagógiai, pszichológiai lexikonokat  

- szótárakat  

- enciklopédiákat  
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- összefoglalókat  

- dokumentumgyűjteményeket  

- a nevelési-oktatási cél megvalósításához szükséges szakirodalmat  

- az egyes tantárgyak, műveltségi területek módszertani segédkönyveit, segédleteit, 

tantárgymódszertani folyóiratokat  

Válogatva gyűjtjük:  

- alkalmazott pedagógiai, lélektani és szociológiai műveket  

- az általános pedagógiai folyóiratokat  

- könyvtári szakirodalmat  

5.-Könyvári szakirodalom  

- a teljesség igényével gyűjtjük: a könyvtári összefoglalókat, jogszabályokat, irányelveket, a 

könyvtári feldolgozó munka szabályait tartalmazó segédleteket, az iskolai könyvtárral 

kapcsolatos módszertani kiadványokat  

- kurrens segédleteket  

- a könyvtárhasználat módszertani segédleteit  

- módszertani folyóiratokat  

6.- Hivatali segédkönyvtár  

A teljesség igényével gyűjtjük:  

- az iskola irányításával, gazdálkodásával, ügyvitelével, munkaüggyel kapcsolatos  

- jogi és szabálygyűjteményeket, folyóiratokat  

- általános pedagógiai és tantárgymódszertani folyóiratokat  

7.- Időszaki kiadványok  

- a tanítás folyamatában felhasználható napilapokat, folyóiratokat  

8.- A Video gyűjtemény  

Csak tanárok részére kölcsönözhető.  

Válogatással gyűjtjük:  

- a tantárgyi követelményekhez igazodó zenei hangkazettákat  

- a házi és ajánlott olvasmányok filmadaptációit  

Válogatással gyűjtjük:  

- értékes szépirodalmi műveket  

- az egyes tantárgyak, műveltségi területek ismereteit felölelő alkotásokat  

Gyűjteményszervezés  

A Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Könyvtárának 

állományát folyamatosan és tervszerűen gyarapítjuk iskolánk pedagógiai programjának és a 

helyi tantervnek megfelelően.  
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A beszerzés forrásai: Vásárolunk a tankönyvkiadóktól, helyi és vidéki könyvesboltokból 

egyaránt.  

Állománygyarapítás: Könyvtárunk állománya vétel, ajándék és csere útján gyarapszik. A 

gyarapításért a mindenkori könyvtáros felelős.  

Hozzájárulása nélkül az iskolai könyvtár számára könyvet vagy más dokumentumot más nem 

vásárolhat. Könyvtárunk gyűjtőkörébe nem tartozó kiadványokat még ajándékként sem 

fogadunk el.  

Állományba vétel: A tartós megőrzésre szánt dokumentumokat 5 napon belül állományba kell 

venni. Állományapasztás: Évente legalább egy alkalommal történik a feleslegessé vált 

könyvek állományból történő kivonása. Az állományból a dokumentum az alábbi okok miatt 

törölhető:  

1. tervszerű állomány apasztás  

2. hiány  

3. természetes elhasználódás  

Az állomány védelme  

a) Az állomány jogi védelme  

A kölcsönző anyagilag felel a dokumentumok megrongálásával vagy elvesztésével okozott 

kárért. A tanulók és a dolgozók tanuló-, ill. munkaviszonyát csak esetleges könyvtári tartozás 

rendezése után lehet megszüntetni.  

Amennyiben mulasztás történik, a kilépést intéző személyt terheli a felelősség. A letéti 

állományokért az átvevő szaktanár anyagilag is felelős. A könyvtár biztonsági zárainak 

kulcsai az Iskola igazgatói irodájában elzárva találhatók.  

A könyvtáros tanár, tartós betegsége esetén helyettese részarányos anyagi felelősséggel 

tartozik. A felelősségének idejét jegyzőkönyvben kell rögzíteni.  

b) Az állomány fizikai védelme  

A könyvtárhelyiségben be kell tartani a tűzrendészeti szabályokat. A könyvtárból való távozás 

után a helyiséget áramtalanítani kell. A könyvtárhelyiségben kézi tűzoltó (porral oltó) 

készüléket kell elhelyezni. Tűz esetén sem szabad vizet használni az oltáshoz (ld. az iskola 

tűzvédelmi szabályzatát). A dokumentumokat a lehetőségekhez mérten védjük a fizikai 

ártalmaktól, ügyelünk a tisztaságra.  

A könyvtári állomány elhelyezése  

A könyvtári állomány fizikailag egy helyszínen van elhelyezve: a Kölcsey u.8. szám alatti 

épületben.  A könyvtárszoba dokumentumairól és kölcsönzéseiről külön nyilvántartás készül.  

Könyvtárunk állományának egységei a következők:  
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0. Általános művek 

1. Szépirodalmi művek betűrendben 

2. Az ismeretközlő művek szakrendben helyezkednek el 

3 Társadalomtudományok  

5 Természettudományok  

6 Alkalmazott tudomány  

7 Művészet, sport  

8 Nyelvészet, irodalom  

9 Földrajz, történelem  

Külön polcon találhatók a tankönyvek, a pedagógusok munkáját segítő szakmódszertani 

művek.  

A kézikönyveket, lexikonokat, szótárakat, videofilmeket, hangkazettákat, hanglemezeket csak 

a tanárok kölcsönözhetik.  

 

Záradék:  

A feladatok és lehetőségek változásával a gyűjtőköri szabályzat összehangolását a mindenkori 

feladatunknak tartjuk és elvégezzük.  

  

Nyíregyháza, 2016. szeptember 1. 

 

      Fekete Zsuzsanna                       Homonyik Katalin Éva  

          könyvtáros               intézményképviselő 

 

2. sz. melléklet az iskolai könyvtár SZMSZ-éhez  

Könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzat  

Használók köre  

A könyvtár szolgáltatásait a nyíregyházi Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és 

Alapfokú Művészeti Iskola tanulói, dolgozói és a tanulók szülei vehetik igénybe. A 

könyvtárhasználat ingyenes.  
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Beiratkozás: a könyvtári tagság a tanulói jogviszony, illetőleg a munkaviszony kezdetével 

automatikusan létrejön, a tanulói jog- és munkaviszony megszűnésekor pedig szintén 

automatikusan megszűnik. A szülők adataik megadása mellett iratkozhatnak be a könyvtárba.    

Az adatokban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni az 

intézménynek. A tanulóknak az iskolából történő eltávozási szándékáról az igazgató 

tájékoztatja a könyvtáros tanárt. A nyugdíjba vonuló vagy más okokból, az iskolából eltávozó 

kollégák az általuk kölcsönzött anyagokat az intézményből való eltávozásuk előtt leadják.  

A tanulói jog- és a munkaviszonyt csak a könyvtári tartozások rendezése után lehet 

megszüntetni, ennek elmulasztása esetén a kiléptető személyt terheli a felelősség.  

Könyvtárhasználat  

Módjai: helyben használat, kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés, csoportos használat  

Helyben használat  

Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók:  

 a kézikönyvtári állományrész,  

 a külön gyűjtemények: audiovizuális (AV) anyagok, elektronikus dokumentumok, 

muzeális dokumentumok, folyóiratok (legutolsó számok)  

A csak helyben használható dokumentumokat a szaktanárok egy-egy tanítási órára, indokolt 

esetben a könyvtár zárása és nyitása közötti időre kikölcsönözhetik.  

Kölcsönzés  

Egyszerre – a tankönyveken kívül – az alsósoknak egy a felsősöknek három könyv 

kölcsönözhető. Esetenként ettől a szabálytól (kötelező olvasmány, verseny, kiselőadás stb.) 

eltekintünk.  

A kölcsönzési idő 3 hét, amit szükség esetén kétszer meg lehet hosszabbítani, ha a könyvet 

időközben más olvasó nem kérte. A kölcsönzésben lévő dokumentumok előjegyezhetők.  

Ha a tanuló többször és jelentősen túllépi a határidőt, vagy a kölcsönzött könyveket 

megrongálja, elveszíti, akkor az osztálytanító írásbeli figyelmeztetésben részesíti. A vétség 

többszöri előfordulása esetén a tanuló a kölcsönzésből kizárható.  

Az olvasók a könyvtár minden hagyományos dokumentumát (könyv, folyóirat, elektronikus 

adathordozó) használhatják. Kölcsönözni a könyveket lehet, kivéve a kézikönyveket és egyes 

kispéldányszámú keresett, ill. drága vagy sérülékeny könyveket, elektronikus adathordozókat.  

Indokolt esetben egy-egy tanítási órára, ill. könyvtár zárása és nyitása közötti időre ezek a 

dokumentumok is kikölcsönözhetők.  

A könyvtárból csak a könyvtáros tudtával, ha azt a megfelelő nyilvántartásban bejegyezte, 

vihető el bármilyen dokumentum. A tanév végén a tanulóknál kölcsönzésben lévő 
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dokumentumokat vissza kell szolgáltatni. Aki a visszaszolgáltatást nem teljesíti a tanévzáró 

ünnepségig, annak bizonyítványát a tanév végéig (augusztus 31-ig) – illetve, ha ennél 

hamarabb a hiányzó könyvtári dokumentum visszaszolgáltatása megtörténik, akkor addig – 

nem adjuk ki.  

Csoportos használat  

Az osztályok, a tanulócsoportok, a szakkörök részére a könyvtáros-tanár, az osztályfőnökök, a 

szaktanárok, a szakkörvezetők könyvtárhasználatra épülő szakórákat, foglalkozásokat 

tarthatnak. A szakórák, foglalkozások megtartásának időpontját a könyvtáros-tanárral történő 

egyeztetés során kell meghatározni.  

Anyagi felelősségvállalás   

Az olvasó anyagi felelősséggel tartozik az általa használt dokumentumokért. Az elveszett 

vagy megrongált dokumentumot az olvasó köteles ugyanazon művel pótolni, vagy értékét a 

3/1975. KM-PM rendelet értelmében megtéríteni. A térítési összeg mindig az adott időszak 

forgalmi értékének felel meg.  

Az elveszett vagy erősen megrongált dokumentumot az olvasó köteles ugyanazon 

dokumentum egy kifogástalan példányával pótolni. Amennyiben ezt nem tudja teljesíteni, 

akkor a napi érvényes áron kell a kárt megtérítenie.  

A helyiségek használatának rendje  

A könyvtár csak nyitvatartási időben látogatható. A nyitva tartást a bejáraton, illetve az iskola 

többi épületében is ki kell függeszteni. A könyvtár használata megkívánja a fegyelmezett, 

kulturált viselkedést. A könyvtárban a kölcsönözni szándékozó személy csak a könyvtáros 

jelenlétében tartózkodhat. Az olvasó köteles vigyázni a könyvtár rendjére, tisztaságára. 

Táskát, kabátot, enni-innivalót nem lehet a könyvtárterembe hozni, azt az előtérben kell 

elhelyezni. Hangoskodással, szertelen mozgással az ott tanulókat, dolgozókat nem szabad 

zavarni. A könyvek rendjének megőrzése érdekében a polcokról levett könyveket az asztalon 

kell hagyni! A könyvtár technikai berendezéseit csak a könyvtáros, vagy az általa megbízott 

személy kezelheti. A könyvtári órákat, foglalkozásokat, szakórákat a könyvtáros ill. 

közreműködésével a szaktanárok vezetik.  

Nyíregyháza, 2016. szeptember 16. 

 

 Fekete Zsuzsanna         Homonyik Katalin Éva 

   könyvtáros              intézményképviselő 

 

3. sz. melléklet az iskolai könyvtár SZMSZ-éhez  

Munkaköri leírás az iskolai könyvtáros számára  
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Az olvasóvá nevelés során a könyvtárosra az a feladat hárul, hogy a tantestület, az egyes 

szaktanárok tevékenységét segítse a következőkkel:  

- A könyvtárat (a benne levő munkaeszközöket, a könyveket) rendben tartja.  

- A tanárokat és a tanulókat tájékoztatja az újonnan megjelent, beszerzett könyvekről, 

azok felhasználási lehetőségéről, továbbá arról, hogy egy-egy felmerülő nevelési és 

oktatási kérdéssel kapcsolatban, a könyvtár állományában mely könyvek találhatók.  

- A könyvtárat rendszeresen nyitva tartja, a kölcsönzési időt pontosan megtartja, a 

nyilvántartásokat áttekinthetően, pontosan vezeti.  

- A rábízott, általa kezelt könyvekért, a könyvtár megfelelő használatáért anyagi 

felelősséggel tartozik.  

- Ügyelnie kell az állományra, ezért a könyvtárt csak leltározás után vegye át, az átvételt 

csak akkor írja alá, ha meggyőződött arról, megvannak-e a leltárban szereplő könyvek.  

- Az állományhoz csak az ő tudtával lehet hozzáférni.  

- A lehetőségekhez mérten mozgalmas életet kell a könyvtárban kialakítania.  

- A tanulókat állandóan segíteni kell abban, hogy meg tanuljanak tájékozódni a 

könyvtárban.  

- Kapcsolatot tart a társintézményekkel.  

- Részt vesz a könyvtárosok részére szervezett továbbképzéseken, a leltározásban.  

- Teljes szakmai felelősséggel végzi az iskolai könyvtár állományalakítását.  

 

Nyíregyháza, 2016. szeptember 16. 

 

 Fekete Zsuzsanna                  Homonyik Katalin Éva  

      könyvtáros            intézményképviselő  

 

KIFÜGGESZTVE A KÖNYVTÁR AJTAJÁN 

Az iskolai könyvtár nyitva tartása: 

hétfő:  7.30-13.00 

kedd:  7.30-13.00 

szerda:  7.30-15.00 

csütörtök:   zárva 

péntek:  7.30-10.00 

 

 


