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I. 

ÁLTALÁNOS BEVEZETŐ 

 

1. ELŐHANG 

 

Az Intézmény célja az antropozófiai ember- és világismereten alapuló szabad nevelési 

kezdeményezés megvalósítása melynek középpontjában a gyermek áll. 

 

Ennek létrejöttéhez az önigazgatás, a funkcionális hármas tagozódás és a demokratikus-

republikánus elv Rudolf Steiner által felismert szociális törvényeinek érvényesítésével 

kívánunk eljutni. 

 

 

Az Intézmény rendje az együttműködés módját érintő közösségi megállapodásoknak a 

foglalata, amely helyet teremt a Szombathelyi Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium 

minden munkatársa számára, hogy tehetsége és vállalása szerint dolgozzon az óvoda és iskola 

céljának megvalósításán. Az óvoda és iskola rendje tartalmazza az elmúlt évek alatt közösen 

meghatározott és elfogadott szabályokat, szervezeti formákat, tudva és várva ezek  

továbbformálását. 

 

 

 

2. ALAPELVEK MEGHATÁROZÁSA 

 

Az iskola tanárai és az óvoda nevelői és a szülők közösen a következő vezérlőgondolatok 

alapján kívánjuk iskolánkat és óvodánkat felépíteni és működtetni: 

 

2.1 Mi, tanárok, óvónők, munkatársak és szülők, a steineri pedagógia alapjaira építve 

akarjuk gyermekeink, tanulóink számára a fejlődési teret biztosítani. 

Ennek érdekében a nevelők vállalják, hogy az antropozófiai megismerés útján haladnak, 

s az ott megismert és megtanult életszemléletet alkalmazzák munkájukban, a 

nevelésben. 

 

2.2 Mi, tanárok, óvónők, munkatársak és szülők, olyan együttes munkát akarunk, melyben 

az emberi kapcsolatok őszinteségen, bizalmon, egyenrangúságon és egymás kölcsönös 

megbecsülésén alapulnak. Ebben a munkában minden résztvevő közös célra irányuló 

kívánsága, vágya és törekvése egyenrangúan kapcsolódhat az iskola és az óvoda 

mindennapjainak közös alakításához. 

 

2.3 Hatásosan és átláthatóan dolgozó iskolai, óvodai szerveződést akarunk létrehozni és 

működtetni az önigazgatás, a szociális hármas tagozódás és a demokratikus-

republikánus elv értelmében, a 2.1 pont alatt megnevezett cél megvalósításáért. 

 

2.4 Az óvoda és iskola épületét és annak környékét úgy akarjuk alakítani, hogy ez a 2.1 pont 

alatt megnevezett alapcélokat támogassa, a pedagógiai gondolatokat hordozza és a 

kívánt fejlődési teret megtartsa. 

 

2.5 A társadalmi környezet hatásait, annak időszerű követelményeit és az általuk felvetett 

kérdéseket és feladatokat fejlődési impulzusként tekintjük. 
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II. 

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

 

 A Szombathelyi Waldorf Társas Kör Egyesület, mint fenntartó szervezet Alapszabálya 

(1. számú melléklet) biztosítja az Intézmény önigazgatását. 

 A Szervezeti és Működési Szabályzat az Intézmény Alapító okiratának teljes 

figyelembe vételével készült (2. számú melléklet). Az Alapító okiratban megtett 

változtatások és azok következményei átvezetésre kerülnek a Szervezeti és Működési 

Szabályzatban. 

 Az óvoda és iskola pedagógiai munkáját az elfogadott pedagógiai programok alapján 

végzi. 

 

 

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, feladata, hatálya 

 

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

Szó-Fogadó Szombathelyi Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, Alapfokú 

Művészeti Iskola (továbbiakban: Intézmény) szervezeti felépítését, működésének belső 

rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat, és mindazon 

rendelkezéseket, amelyeket a jogszabályok szerint az SZMSZ-ben kell szabályozni, illetve 

amelyeket nem utalnak más szabályozás hatáskörébe. 

Az SZMSZ a Waldorf-pedagógia működési elveinek és a jogszabályoknak megfelelően 

szabályozza az Intézmény vezetői modelljét, szervezeti-működési struktúráját, amely keretek 

között az Intézmény köznevelési feladatát: a Waldorf Óvodapedagógiai Program szerinti 

nevelést, és a Waldorf-kerettanterv szerinti nevelés-oktatást megvalósítja. 

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 alapjául szolgáló jogszabályok 

 

2011. évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről 

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

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról, 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rend. a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról, 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 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 miniszterének21140-2/2013/KOIR sz. határozatával alternatív kerettantervként 

jóváhagyva. 

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló, módosított 137/1996. (VIII. 

28.) kormányrendelet 

A gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló, többször módosított 11/1994. (VI. 8.) 

MKM-rendelet 
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A közoktatásról szóló törvény végrehajtására kiadott, többször módosított 20/1997. (II. 13.) 

kormányrendelet 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

Az 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtására kiadott 138/1992. (X. 8.) kormányrendelet 

A közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztésről szóló 3/2002. (II. 15.) OM-

rendelet 

 

Feladatunknak tartjuk a jogszabályok módosításának elérését, hogy jog szerint is lehetővé 

váljék az Intézmény SZMSZ-ének szabad  kialakítása – tekintettel a szervezeten belül 

szabályozandó kérdések körére is. 

 

 

2. Az intézmény egyéb dokumentumai 

 

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

Intézmény alapdokumentumaihoz és más belső szabályzataihoz, amelyek meghatározzák az 

intézmény tartalmi tevékenységét, pedagógiai-szakmai munkáját, működését. 

 

 

E dokumentumok a következők: 

a) Alapító okirat – a fenntartó nyilatkozata az Intézmény létrehozásáról, működtetéséről, 

amely meghatározza az intézmény típusát, feladatait, a működéshez szükséges feltételek 

biztosítását, gazdálkodását, vezetését. 

 

b) Pedagógiai Program és az Óvodai Nevelési Program – az alapító okiratban szereplő 

köznevelési feladatok alapján az iskola Tanári Kollégiuma, és az óvoda Óvónői 

Kollégiuma (a továbbiakban: Pedagógiai Kollégiumok) által készített és háromévente 

felülvizsgált, az iskolában és az óvodában folyó nevelő-oktató munkát szabályozó 

dokumentum. 

 

Tájékoztatás a Pedagógiai Programról és az Óvodai Nevelési Programról 

A fenti nevelési programokról minden érintett tájékoztatást kérhet az Intézmény megbízott 

igazgatójától előre egyeztetett időpontban. Továbbá az óvónőktől és az osztálytanítóktól a 

csoporthoz, osztályhoz tartozó nagykorú tanulók, szülők a fogadóórákon, a szülői esteken 

vagy előre egyeztetett időpontban. A pedagógiai program elérhető és megtekinthető az 

Intézmény honlapján, valamint az intézmény titkárságán nyomtatott formában a hivatalos 

ügyek intézésére a jelen szabályzatban meghatározott időben. 

 

c) Házirend – a nevelő és oktató munka megvalósulását segítő működési, magatartási 

szabályok összessége. 

 

d) Minőséggondozási program  – az iskolában folyó munka minőségének gondozására 

irányuló, a Waldorf-pedagógia elveinek megfelelően kidolgozott eljárások, alapelvek, 

értékelés rendszerét tartalmazza. 

 

e) Önálló intézményi szabályzatok  

A jelen szabályzat rendelkezéseinek részletezésére, az eredményes és hatékony 

működéshez az iskolai illetve óvodai élet egyes területein a Pedagógiai Kollégiumok 

további belső szabályzatokat alkothatnak, illetve határozataikkal kiegészíthetik a jelen 
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szabályzat rendelkezéseit. E szabályzatok az SZMSZ mellékletét képezik és a Pedagógiai 

Kollégiumok által önállóan módosíthatok. 

 

 

3. Az SZMSZ elfogadásának rendje, módosítása, gondozása, hozzáférhetősége 

 

Az SZMSZ elfogadása a Pedagógiai Kollégiumok nevelőtestületi jogköre. A Pedagógiai 

Kollégiumok az SZMSZ-t, annak módosítását a Szülői közösség, továbbá a Waldorf-

kerettanterv együttműködési alapelve folytán a fenntartó véleményének kikérésével fogadja 

el. A fenntartó egyetértése szükséges továbbá az SZMSZ minden olyan rendelkezésének 

érvényességéhez, amellyel a fenntartóra többletkötelezettség hárul. 

Az SZMSZ-t a Tanári és Óvónői Kollégium a jogszabályi megfelelés tekintetében tanévente 

rendszeresen, május hónapban felülvizsgálja, továbbá részletes tartalmi felülvizsgálatát 

időszakosan, háromévente végzi.  

 

Az SZMSZ módosítását az intézmény bármely szereplője kezdeményezheti. 

 

Az Intézményi Tanács feladata és felelőssége az intézmény SZMSZ-ének gondozása. Az 

SZMSZ módosításával kapcsolatos javaslatokat az Intézményi Tanács vezetője részére, 

írásban kell beadni.  

Az Intézményi Tanács minden javaslattal foglalkozik, azokra 30 napon belül választ ad. Ha 

komplex kérdéskörről van szó a javaslatban, akkor az Intézményi Tanács vezetője a válasz 

megfontolására, az esetleges egyeztető eljárásokra időt kérhet. 

A benyújtott javaslatok közül prioritást élvez a TK, ÓK vagy GK vezetője vagy a Szülői 

közösség által benyújtott változtatási javaslat, melyet az Intézményi Tanács vezetőjének 

kötelező a benyújtást követő ülésen napirendre tűzni. (Kivételt képezhet a túl sok napirend. 

Ekkor az ülésen a probléma napirendre tűzésének időpontját meg kell határozni.) 

 

A válasz tartalmában háromféle lehet: 

a. A válaszban az Intézményi Tanács vezetője indoklással elutasíthatja a változtatási 

javaslatot. 

b. A javaslatot elfogadja és beépíti a következő évi SZMSZ változtatási csomagba. 

c. Az óvoda vagy iskola működését súlyosan veszélyeztető helyzetben az Intézményi 

Tanács vezetője rendkívüli ülés keretén belül a TK, ÓK, GK vezetőjével közösen, 

egyhangú elhatározással, konszenzussal a meglévő szabályrendszert a szorgalmi 

időszakon belül, azonnal megváltoztathatja. 

 

Visszatekintés, korrekció 

Az SZMSZ-ben szereplő szabályokról az Intézményi Tanács minden tanévben szeptembertől 

decemberig visszajelzéseket gyűjt, melyeket januárban értékel ki. Januártól-júniusig csak 

akkor gyűjt visszajelzést, ha rendkívüli változtatást hajtott végre. A rendkívüli változtatások 

esetében maximum két hónapon belül meg kell nézni, hogy a meghozott döntés elérte-e a 

kívánt eredményt. 

 

Az IT, ÓK, TK, GK vezetőiének soros találkozóin rá kell nézni a beérkezett javaslatokra és a 

késésben lévő válaszokra. Amennyiben késésben van egy válasz, úgy mindent el kell követni 

a mihamarabbi teljesülésért. 

 

 

 



 6 

Adatkezelés 

Minden SZMSZ változtatással kapcsolatos javaslatot rögzítve, gyűjteni kell papír alapon vagy 

elektronikus formában. A javaslatokra adott válaszokat szintén gyűjteni kell. Az így készült 

jegyzőkönyvekbe –az Intézményi Tanács vezetőjénél történt előzetes bejelentkezés alapján - a 

titkárságon az intézmény bármely szereplője betekinthet. 

 

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

módosíthatok. 

 

Az SZMSZ és mellékleteinek egy nyomtatott példánya az iskola titkárságán hozzáférhető és 

megismerhető, továbbá a széleskörű hozzáférés biztosítása érdekében a hatályos szöveget 

közzé kell tenni az intézmény honlapján is. 
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III. 

AZ  INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI  

 

 

Az intézmény neve: Perintparti Szó-Fogadó Szombathelyi Waldorf Óvoda, Általános Iskola, 

Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 

Az intézmény székhelye: 9700 Szombathely, Sorok utca 44., ahol általános iskola és 

gimnázium működik. 

Az intézmény telephelye: 9700 Szombathely, Középhegyi út 13. ahol óvoda működik. 

Intézmény elérhetőségei:  

Telefon: iskola 94/314-469, 20/543-4344, óvoda 20/543-2050 

Elektronikus elérhetőség: waldorf@savaria.hu, weblap: www.waldorfszombathely.hu 

OM azonosító: 102677 

Alapítás éve: 2000. július 08. 

Alapító neve: Szombathelyi Waldorf Társas Kör Egyesület 

Alapító címe: 9700 Szombathely, Sorok utca 44. 

Fenntartó neve: Szombathelyi Waldorf Társas Kör Egyesület 

Fenntartó címe: 9700 Szombathely, Sorok utca 44. 

Az intézmény adószáma: 18893861-2-18 

Az intézmény számlaszáma: 12094507-00210169-00100006 

Az intézmény típusa: közös igazgatású, többcélú, egységes közoktatási intézmény 

Felügyeleti szerv: A szakmai, törvényességi felügyelet: Szombathelyi Waldorf Társas Kör 

Egyesület (9700 Szombathely, Sorok utca 44.), fenntartói tevékenység törvényességi 

felügyelete: Vas Megyei Kormányhivatal (9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.) 

Munkarendje: nappali 

Az intézmény egységei: óvoda, általános iskola, gimnázium 

Az intézmény évfolyamainak, osztályainak (csoport) száma:  

óvoda    három csoport 

általános iskola  nyolc évfolyam 

alapfokú művészetoktatás tizenkét évfolyam 

gimnázium   négy + egy évfolyam 

Az óvodában megvalósuló nevelés: a Waldorf Óvodapedagógiai Programban 

meghatározottak alapján csoportonként legfeljebb 25 gyermekkel. 

Az iskolában megvalósuló nevelés-oktatás: a Waldorf-kerettantervben meghatározott 

alapfokú és középfokú oktatás és alapfokú művészetoktatás, továbbá integrált nevelés-oktatás 

osztályonként legfeljebb 28 tanulóval. 

Az iskola jogosítványai: általános iskolai végzettség, érettségi bizonyítvány. 

Alapfokú művészetoktatási intézmény művészeti ága: „Waldorf művészeti nevelés” 

Tanszak: „Waldorf művészeti nevelés” 

Az intézmény feladata: 
- óvodai nevelés–oktatás 3-6 éves korú gyermekek számára három óvodai csoportban 

Waldorf-pedagógiai módszer szerint; 

- általános iskolai alapfokú nevelő-oktató tevékenység nyolc évfolyamon, Waldorf-

pedagógiai módszer szerint; 

- gimnáziumi általános középfokú oktatás, felkészítés érettségi vizsgára 4+1 

évfolyamon, Waldorf pedagógiai módszer szerint; 

- alapfokú művészeti oktatás tizenkét évfolyamon „Waldorf művészeti nevelés”. 
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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 órák részei. A gimnáziumi képzés és az érettségire 

felkészítés öt évfolyamon történik, a középiskolai nevelés-oktatás a tizenharmadik 

évfolyamon fejeződik be. 

 

Az Intézmény alaptevékenysége: lásd az Intézmény Alapító okirata (2. sz. melléklet). 

 

Az Intézmény gazdasági-vállalkozási tevékenységei: az Intézmény vállalkozási 

tevékenységet nem folytat.  

 

Az Intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre, vagyona 

 

Az Intézmény jogállása 

A Perintparti Szó-Fogadó Szombathelyi Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és 

Alapfokú Művészeti Iskola a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény hatálya alá 

tartozó köznevelési intézmény – nevelési-oktatási intézmény –önálló jogi személy.  

Az Intézmény gazdálkodási jogköre  

Az Intézmény a fenntartó által jóváhagyott mindenkori éves költségvetés keretein belül 

önállóan gazdálkodik, a költségvetési év a tanévhez igazodik. Az Intézmény fenntartási és 

működési költségeit az aktuális tanévre megállapított, a (pl.) Gazdasági Konferencia által 

összeállított, az Óvónői és Tanári Kollégium és a Szülői Közösség által véleményezett, és a 

Fenntartó által (a 12. melléklet Együttműködés rend szerint) jóváhagyott költségvetés 

irányozza elő. 

 

Az Intézmény vagyona 

Az Intézmény feladatellátásához a fenntartó által rendelkezésre bocsátott vagyon: 

a) A 9700 Szombathely, Sorok u. 44. sz. alatti ingatlanon található iskolaépület és a hozzá 

tartozó udvar, amely a fenntartó tulajdona. 

b) A 9700 Szombathely, Középhegyi út 13. sz alatti ingatlanon található óvodaépület és a 

hozzá tartozó udvar, amely a fenntartó tulajdona. 

c) az intézményi leltár szerinti tárgyi eszközök (gépek, berendezések, felszerelések). 

 

Az Intézmény a rendelkezésére bocsátott vagyont köteles megóvni és alapfeladata jó 

színvonalú ellátása érdekében működtetni. E körben jogosult a feleslegessé vált vagy 

elhasználódott intézményi eszközök és felszerelések (tanítást és az Intézmény egyéb feladatait 

szolgáló eszközök, berendezések, felszerelések, szerszámok, egyéb vagyontárgyak) pótlása, 

cseréje, megújítása okán a vagyontárgyak selejtezésére, elidegenítésére, azzal a korlátozással, 

hogy az Intézmény vagyona biztosítékként nem használható fel. Az egyéb Intézményi vagyon 

feletti rendelkezési jogot a fenntartó az Intézménnyel szabályozott együttműködési rend 

szerint gyakorolja. A fenntartó és Intézmény együttműködésében történik az Intézmény éves 

költségvetésének elfogadása és az Intézmény évenkénti költségvetési beszámolása a 

gazdálkodásról és a vagyonkezelésről. A fenntartó teljes körűen biztosítja a pedagógiai 

programban elfogadott feladatok ellátásához szükséges pénzeszközöket. 
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Az Intézmény képviselete, irányítása 

 

Az Intézmény képviseletére jogosultak 

Az Intézmény, mint jogi személy törvényes képviselője a megbízott igazgató. 

Az intézményvezető képviseleti joga általános és önálló. 

Az Intézmény képviseletére jogosultak továbbá a Pedagógiai Kollégiumok által megbízott 

intézményi dolgozó(k), a megbízás keretei között. 

 

Az Intézmény bélyegzői, használatuk rendje: az SZMSZ 15. sz. melléklete. 

 

Az Intézmény irányítása 

Az Intézmény szakmai és szervezeti tekintetben önálló, szervezetével és működésével 

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

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

épülő sajátos vezetői modelljének biztosítása érdekében a fenntartó a jogszabályban 

biztosított irányítási és ellenőrzési jogait az Intézménnyel együttműködve gyakorolja, és az 

együttműködésről a jelen szabályzatban rendelkezik. 
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IV. 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ALAPELVEK 

 
 

Az Intézmény feladatellátására irányadó és kötelező Waldorf-kerettantervben deklarált 

Waldorf-pedagógiai működési alapelvnek megfelelően az Intézmény munkatársai arra 

vállalkoznak, hogy a szabad szellemi élet olyan önigazgatási egységeit teremtik meg, 

amelyben a Waldorf-pedagógia megvalósítható. Az Intézmény a szociális organizmus Rudolf 

Steiner által felfedezett törvényei szerint három alapelvre épülnek: önigazgatás, 

demokratikus-republikánus elv, funkcionális hármas tagozódás. Az Intézmény igazgatása a 

szellemtudományos emberismeretből és az ebből adódó módszertanból kiindulva történik. Az 

Intézmény szellemi vezetése és igazgatása, működtetése és a pedagógiai munka ellátása a 

Pedagógiai Kollégiumok feladata. Az Intézmény fenntartója a szülői kezdeményezéssel 

alapított, és a mindenkori szülői közösség támogatásával közhasznú civil (nonprofit) 

szervezetként működő egyesület. Az Intézmény és a fenntartó kapcsolatában az Intézmény 

létezése és működése, mint közös cél szolgálatában, domináns és hangsúlyos az 

együttműködés. A fenntartói tevékenységet a szülői közösség az irányadó jogszabályi keretek 

között, jelentékeny önkéntes személyes közreműködés vállalásával és az intézményfenntartói 

cél anyagi támogatásával valósítja meg. 

A Waldorf-pedagógia legfontosabb célja a szociális megújhodás, az egészséges szociális 

fejlődés, amely tükröződik az Intézmény szervezeti felépítésében, vezetési szerkezetében. 

Intézményünk a fenntartótól elkülönült, szakmai és szervezeti szempontból önálló jogalany. 

Intézményünk a feladatdelegálás elvén működik: egyének és csoportok vállalnak felelősséget 

a vezetés, döntéshozatal egyes területein, a közösen meghatározott célok alapján. 

 

Önigazgatás alapelve 

Az Intézmény önigazgató szervezet, amely a Pedagógiai Kollégiumok vezetése alatt áll. A 

Pedagógiai Kollégiumok jogköre és felelőssége mindazon feladatok ellátása, amelyet a 

köznevelési jogszabályok az egyszemélyi felelős igazgató hatáskörébe utalnak. A Pedagógiai 

Kollégiumok az intézményvezetést az V. fejezetben meghatározott szervezeti rendben látják 

el, munkacsoportjaik és felelőseik a jelen szabályzat szerinti állandó vagy esetenkénti 

feladatdelegálással a Pedagógiai Kollégiumok átruházott jogkörében valósítják meg a 

feladatokat és hordozzák a felelősséget. 

 

További fontos alapelveknek tekintjük: 

- Hármas tagozódás elve 

- Feladatdelegálás elve 

- Bizalmi elv  

- Egyenrangú, együttműködésre épülő kapcsolatok elve 

- Egyéni felelősség elve 

- Szabadság elve 

- Fenntartó és iskola együttműködése elve 

- Általános jogi alapelvek: rendeltetésszerű joggyakorlás, jogok és felelősségek egysége 

(jogok rendeltetése: eszközök valamely feladat megvalósításához és felelősség hordozásához, 

a joggyakorlás eszköz a joghoz rendelt felelősség szolgálatában). 
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V. 

AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDJE, VEZETÉSE  

 

 

 

 

1. AZ INTÉZMÉNYVEZETÉS SZERVEI 

 

Az intézményvezetői feladatok ellátásának rendje 

Az intézményvezetői feladatokat a Pedagógiai Kollégium, az Intézményi Tanács (IT) és 

az intézményvezető látja el az alábbiak szerint megosztva  

 

1.1 A Pedagógiai Kollégium vezető szerepe 

Intézményünkben a Pedagógiai Kollégium (Tanári és Óvónői Kollégium) kettős szerepet 

töltenek be: egyfelől az Intézmény testületi intézményvezetői, másfelől az iskola és óvoda  

nevelőtestülete. A Waldorf-intézményt - mint önigazgató szervezetet - a Waldorf-pedagógia 

kerettantervben is rögzített működési alapelvei szerint, a Pedagógiai Kollégium felelős 

testületként vezeti, dönt az Intézményt érintő minden kérdésben, és ellátja az igazgatói 

felelősség körébe tartozó feladatokat. Az Intézményt a Tanári és Óvónői Kollégium által 

választott intézményvezető képviseli, aki a jogok gyakorlása során, valamint minden más 

esetben a TK és ÓK döntésének megfelelően jár el. 

A Pedagógiai Kollégium a jelen szabályzatban vagy külön határozatával vezetői jogköreinek 

gyakorlását részben vagy egészben átruházhatja (jogkör delegálás) és a vezetői feladatok 

ellátásával – beszámolási és tájékoztatási kötelezettség mellett – egy személyben felelős 

vezetőt, az Intézmény más alkalmazottját vagy néhány fős vezetői csoportot, illetve 

munkacsoportokat is megbízhat, nevelőtestületi jogköreit pedig – a pedagógiai program, 

házirend és SZMSZ elfogadása kivételével - szakmai munkaközösségre vagy szakmai 

munkacsoportra, illetve az iskolaszékre vagy a diákönkormányzatra ruházhatja. Az átruházott 

jogkör gyakorlója a jelen szabályzat szerint vagy a TK/ÓK által meghatározott rendben 

köteles tájékoztatni és beszámolni az ügyekről, amelyekben a TK/ÓK megbízásából eljár. 

 

A jelen szabályzat a kerettantervi és a jogszabályi rendelkezések alapján szabályozza a 

Pedagógiai Kollégium testületi vezetése, továbbá a Tanári és Óvónői Kollégium, mint az 

Intézmény nevelőtestülete jogkörébe tartozó feladatok ellátására vonatkozó rendelkezéseket. 

E körben szabályozza az intézményvezetői jogkörök és feladatok megosztását, az 

egyszemélyi, a testületi vagy közösségi döntés és felelősség területeit és szerveit, a jogkörök 

átruházására, a feladatellátással megbízottak beszámolására vonatkozó rendelkezéseket, a 

Pedagógiai Kollégiumok szervezetét és működését, a kiadmányozás és a képviselet 

szabályait, az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetén a 

helyettesítés rendjét (VI. fejezet), az intézményvezetés és az Intézmény szervezeti egységei, 

és szülői szervezete közötti kapcsolattartás rendjét és formáját. 

 

1.2 Az Intézményi Tanács 

Az Intézményi Tanács (IT) egy egyeztető fórum. Összehangolja, segíti és koordinálja az 

intézmény egyes szerveiben folyó munkát. Itt történik a szervek közötti információcsere, a 

tájékoztatása. Itt történik a stratégiai tervezés, az intézmény jövőjével kapcsolatos egyeztetés. 

Az IT felügyeli az intézményi folyamatokat és minden felmerülő kérdést a megfelelő 

fórumhoz irányít. 
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Az IT nem dönt a nevelői kollégiumok (ÓK, TK) és a Gazdasági Konferencia határkörét 

érintő kérdésekben. Minden más, intézményi szintű kérdésben döntési joggal rendelkezik.  

Az IT legalább hét tagból áll. Tagjai közül minimum 4 fő pedagógus (óvónő vagy tanár), a 

intézmény mindenkori igazgatója, minimum 1 fő a Gazdasági Kollégium tagja (lehetőleg a 

gazdasági felelős), minimum 2 fő pedig a fenntartó tagjai közül kerül ki. A tagság vállalás 

alapján történik, a megbízás egy évre szól, minden év augusztus 1-től következő év július 30-

ig. 

 

Az IT tisztségviselői az IT elnöke és az IT jegyzőkönyvvezetője.  

 

Az IT havonta, de legalább évente 6 alkalommal, ülésezik. Az IT a tagok 70 %-ának jelenléte 

esetén határozatképes. A döntéseit konszenzussal hozza. 

 

1.3. Az Intézmény megbízott igazgatója 

 Az Intézmény megbízott igazgatója a nevelő munkatársak köréből önkéntes 

felelősségvállalással kerül kinevezésre. 

 Kinevezésére a Tanári és Óvónői Konferencia ajánlása alapján, a fenntartó elnöke 

Társas Kör képviselő-ügyintézője jogosult. 

 megbízása minden év augusztus 1-jétől a következő év július 30-ig szól. 

 A megbízott igazgató munkáltatói jogait a Társas Kör Egyesület képviselő-

ügyintézője gyakorolja. 

 Az Intézmény további munkatársainak munkáltatói jogát az intézmény megbízott 

igazgatója gyakorolja. 

 

Az intézményvezető a TK átruházott fenti vezetői jogköreiben jár el és a jogkör gyakorlásáról 

rendszeresen beszámol a Tanári Kollégiumnak, a heti Tanári Konferenciákon, emellett 

részletes összefoglaló beszámolóban félévkor és a tanév végén. A TK jogkörébe tartozó 

feladatokkal kapcsolatos igazgatói jogok gyakorlása során a TK döntésének megfelelően jár el 

és képviseli az iskolát. 

 

Az Intézmény megbízott igazgatója, felelős a hozzá tartozó problémák, kérdések, feladatok, 

stb. teljes szervezeten belüli folyamatának gondozásáért. A fenntartó egyesület képviselő- 

ügyintézője TK, ÓK és GK vezetővel folyamatosan együttműködik és közösen felelős a meg 

nem oldott ügyek kezeléséért. 

 

Az intézményvezetői munkakör betöltésére alkalmas, megfelelő végzettséggel rendelkező 

személy jelentkezésének hiányában a munkakört ideiglenesen megbízott igazgatót helyettesítő 

személy látja el. Kinevezése, feladatköre a fentiek szerint alakul. 
 

 

2. Vezetői feladatok, jogkörök és felelősségek 

 

 

2.1. A Tanári és Óvónői Kollégium testületi felelős vezetésébe tartozó vezetői feladatok, 

jogkörök és felelősségek: 
1. az intézményi döntések előkészítése, végrehajtása és érvényre juttatása, ezek figyelemmel 

kísérése,  

2. operatív feladatok ellátása,  



 13 

3. óvodai, iskolai dokumentumok, munkatervek, ellenőrzési tervek, tantárgyfelosztás, 

speciális vizsgálatok készítése, készíttetése, ellenőrzése 

4. óvodai, iskolai dokumentumok, házirend és más belső szabályzatok előírásainak 

érvényesülésének ellenőrzése 

5. pedagógiai munka ellenőrzése, az ellenőrzés feladatainak meghatározása a 

minőséggondozási tapasztalatokra építve, a feladatok tematikus és időrend szerinti 

szervezése, felelősök megnevezése és ezek meghatározása az éves munkatervben a 

következő területeken: óvodai foglalkozások, tanítási órák, tanórán kívüli foglalkozások, 

tanmenet ellenőrzése, naplók ellenőrzése, igazolt és igazolatlan hiányzások ellenőrzése, 

tanítási órák kezdésének és befejezésének ellenőrzése, folyosói ügyelet ellenőrzése, 

tehetséggondozás, felzárkóztatás ellenőrzése, mindezek adminisztrálása és megbeszélése, 

belső, pedagógiai, szakmai ellenőrzések tervezése, szervezése, bonyolítása, értékelése, 

intézményi önértékelés, intézményvezetés értékelésének elkészítése, pedagógusok 

értékelése, minősítési eljárásukban részvétel,  

6. óvodai felvétel, a tanulók beiskolázásának szervezése, döntés tanulófelvételről és -

átvételről, osztályokba (tanulócsoportokba) sorolásukról, igazolatlan mulasztásokról, 

megszakított tanulmányok folytatásának engedélyezése, felmentések adása (óra-és 

iskolalátogatás alól), vizsgák és vizsgahalasztások, bizonyítványok, másodlatok, 

iskolalátogatási igazolás kiadása, károkozó tanulók felelősségre vonása, kár 

megtéríttetése, jogszabályokban meghatározott egyéb kérdésekben 

7. tanulmányok alatti vizsgák, érettségi vizsgák szervezése, kompetenciamérés szervezése, 

felügyelete 

8. pedagógiai jellegű intézményi ügyek teljes körű intézése,  

9. intézményi kapcsolatok működtetése, általános szervezése, ápolása, figyelemmel kísérése 

(pedagógusok egymás közötti szakmai kapcsolata, munkahelyi kapcsolatok, pedagógus-

tanuló kapcsolatok, pedagógus-szülő kapcsolatok), együttműködés a szakmai 

munkaközösségekkel, pedagógusokkal, kapcsolattartás a Szülői Kollégiummal, külső 

kapcsolatok (nemzetközi kapcsolatok, sajtó) szervezése és felügyelete 

10. pedagógusok továbbképzésének szervezése, beiskolázási terv és a továbbképzési program 

elkészítése 

11. tantárgyfelosztás, órarend, teremórarend, helyettesítési, felügyeleti rendkészítése, 

készíttetése, jóváhagyása, ellenőrzése 

12. tanulói közösségek iskolai életének, fejlődésének figyelemmel kísérése, tanulói szabadidő 

eltöltésének segítése, szervezése, DÖK munkájának felügyelete, szakkörök, fakultációk 

felügyelete 

13. gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása 

14. munkatervi feladatok, hatósági utasítások végrehajtása 

15. értekezletek, konferenciák, ülések, megbeszélések szervezése, előkészítése, bonyolítása, 

adminisztrálása 

16. ügyviteli munka, adatszolgáltatás, KIR-rel kapcsolatos munka teljes körű szervezése, 

irányítása, ellenőrzése, naplók, leltárak, nyilvántartások, elszámolások vezetése, az 

iskolára irányadó köznevelési és más jogszabályok figyelemmel kísérése, végrehajtása és 

végrehajtatása, baleseti jegyzőkönyvek elkészítése, iskolai dokumentáció megőrzése, 

iratselejtezés stb.  

17. óvodai, iskolai kiadványok, ismertetők felügyelete 

18. óvodai, iskolai ünnepségek, rendezvények tervezése, szervezése, zavartalan és 

biztonságos lebonyolításuk biztosítása,  

19. egészségnevelés, orvosi vizsgálatok rendje, környezeti nevelés szervezése, felügyelete, 

ellenőrzése,  

20. szülőket érintő pénzügyi kérdésekben döntés 
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21. szövetséghez, szervezethez való csatlakozás, kilépés 

22. az Intézmény napi szintű gazdasági, adminisztratív működtetése 

23. az Intézményi tájékoztatás szervezése 

24. a szülői közösségnek az intézményfenntartói célok támogatásában való részvételének 

figyelemmel kísérése 

25. eseti, alkalmi feladatok ellátása 

26. intézményben benntartózkodás munkatervben meghatározott rendben 

27. döntés minden olyan ügyben, amelyet az SZMSZ vagy jogszabály nem utal más 

szervezeti egység vagy intézményi felelős feladat-, illetve hatáskörébe. 

28. munkacsoportok és egyéb tisztségek felállítása, feladatuk, jogkörük és felelősségük 

meghatározása, a tisztségeket betöltő pedagógusok megválasztása és visszahívása, 

29. intézményvezető megválasztása és visszahívása, felette a munkáltatói jogkör 

gyakorlásáról döntés, 

30. pedagógusok felett a munkáltatói jogkör gyakorlása: felvétel, munkaviszony 

megszüntetése, munkakörük és bérezésük megállapítása, munkavégzésük ellenőrzése, 

értékelése, utasítási jogok gyakorlása, munkavégzésükkel kapcsolatos munkáltatói 

intézkedések (távollétek, fizetés nélküli szabadság, szabadság, rendkívüli munkavégzés, 

másodállás, a pedagógussal szemben munkáltatói intézkedés és eljárásrendjének 

meghatározása és alkalmazása), 

31. nem pedagógus munkavállalók feletti munkáltatói jogkör gyakorlása. 

 

 

A Pedagógiai Kollégium nevelőtestületi jogköre 

A Tanári Kollégiumot, mint az iskola nevelőtestületét és az Óvónői Kollégiumot, mint az 

óvoda nevelőtestületét megilletik az alábbi nevelőtestületi jogkörök: 

a) pedagógiai program elfogadása  

b) SZMSZ elfogadása 

c) házirend elfogadása 

d) éves munkaterv elfogadása,  

e) a TK, ÓK képviseletében eljáró pedagógus megválasztása,  

f) az Intézmény munkájáról átfogó elemzések, értékelések, beszámolok elfogadása,  

g) továbbképzési program elfogadása,  

h) a tanulók magasabb évfolyamba lépéséről, osztályozóvizsgára bocsátásáról, a tanulók 

fegyelmi ügyeiben való döntés,  

i) jogszabályban meghatározott más ügyekben döntés 

j) általános véleményezési és javaslattételi jogkör az Intézmény működésével kapcsolatos 

valamennyi kérdésben, de kötelező a TK véleményének beszerzése az iskolai felvételi 

követelmények meghatározása, a tantárgyfelosztás elfogadása, a pedagógusok külön 

megbízásának elosztása, az igazgatóhelyettesek megbízása és megbízásuk visszavonása 

előtt, továbbá jogszabályban meghatározott egyéb esetekben, ha a döntéshozatalt a jelen 

szabályzat nem utalja a TK hatáskörébe. 

Az a)-c) alattiak a TK és ÓK kizárólagos - nem átruházható – jogkörei.  

 

Munkacsoportok, felelősök 

A TK és ÓK a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére munkacsoportokat 

hozhat létre állandó vagy eseti működésre. Munkacsoportok létrehozását kezdeményezheti az 

intézményvezető, az IT, a fenntartó, a Szülői Közösség vagy a Diákönkormányzat. 

Munkacsoport létrehozásáról a TK és ÓK dönt a jelen szabályzattal vagy külön döntésével, és 

meghatározza feladatát, jogkörét, felelősségét. A munkacsoportok az Intézmény szervezeti 

egységei, önálló jogalanyisággal nem rendelkeznek, a TK és ÓK részben vagy egészben 
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átruházott egyes jogköreiben vagy egyes ügyekre, ügycsoportokra vonatkozóan átruházott 

jogköreiben, a TK és ÓK megbízottjaként látják el feladataikat. 

A TK és ÓK  a munkacsoportok szabályozási elveinek megfelelő alkalmazásával dönthet 

felelősi tisztségek létrehozásáról, és jogkörének gyakorlását a tisztséget betöltő felelősre is 

átruházhatja.  

A munkacsoportok tagjait, a felelősöket a TK és ÓK  választja saját tagjai és az iskola nem 

pedagógus munkatársai közül. A jelen szabályzat vagy a TK, ÓK döntése alapján - a 

nevelőtestületi jogkörben eljáró munkacsoportok és felelősök kivételével - szülő és a fenntartó 

delegáltja is tagja lehet egyes munkacsoportoknak vagy felelősnek választható. 

 

A munkacsoporti, felelősi feladatellátás jogi keretei 

Az Intézmény munkavállalói a munkacsoporti tagság vagy felelősi tisztség vállalásával járó 

feladatokat elsődlegesen a munkakörükbe tartozóan, munkaköri kötelezettségként látják el. 

Erre tekintettel a munkacsoporti, felelősi feladatokat a TK és ÓK a munkatársak között 

arányosan és egyenletesen osztja el – egyéb munkaköri kötelezettségeikre is figyelemmel –, 

ha pedig ez nem biztosítható, a feladatellátást rendkívüli munkavégzésként, külön 

megbízásként kell elszámolni. Amennyiben az intézményvezető, illetve helyettese(i) a 

jogszabályban meghatározott vezetői kötelező óránál többet tanítanak, a TK, ÓK a fel nem 

használt órakedvezményt, vezetői pótlékot a Waldorf- kerettantervnek megfelelően a vezetői 

feladatellátásban közreműködő pedagógusok között feloszthatja. 

A munkacsoporti tagságot vagy felelősi tisztséget vállaló szülő a TK, ÓK írásba foglalt 

megbízása és annak elfogadása alapján vagy önkéntes szerződéssel, a fenntartó képviselője 

pedig intézményfenntartói minőségében vesz részt az iskolai feladatellátásban, azzal a 

megkötéssel, hogy a jogszabály szerint kötelező iskolai létszámnak minősülő munkakörök 

ilyen jogviszonyokban nem tölthetők be. 

 

A munkacsoportok, felelősök működése 

A munkacsoportok tagjaik közül maguk választják képviselőjüket és megalkotják működési 

rendjüket, munkaprogramjukat, amely tartalmazza a csoport személyi összetételét, az 

elvégzendő feladatokat, azok időbeni ütemezését, költségigényét, a képviselő nevét. A 

munkacsoportok konszenzusos döntéshozatalra törekednek, konszenzus hiányában 

szótöbbséggel határoznak. A munkacsoportok működési rendjét és munkaprogramját a TK, 

ÓK, hagyja jóvá. A munkacsoportok a jelen szabályzat rendelkezései szerint vagy a TK,ÓK 

által meghatározott módon számolnak be feladatellátásukról. 

A felelősökre a fentieket a megfelelő eltérésekkel kell értelemszerűen alkalmazni.  

 

Iskolai munkacsoportok 

Állandó munkacsoportok 

Az iskola állandó munkacsoportjai a TK egyes feladatköreinek folyamatos ellátására, a jelen 

szabályzattal létrehozott munkacsoportok: 

a) vezetői jogkörben működő munkacsoportok 

aa) beiskolázási és felvételi csoport: feladata, tagjai, működés, beszámolás 

ab) gazdasági csoport 

ac) személyzeti csoport 

b) nevelőtestületi jogkörben működő szakmai munkacsoportok 

ba) alsó- és középtagozatos csoport 

bb) felsőtagozatos csoport 

 

A szakmai munkacsoport a szakterületén részt vesz a TK pedagógiai munkájának 

tervezésében, szervezésében, ellenőrzésében, koordinálásában. Szakterülete 
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pedagógiai-szakmai kérdéseiben, a pedagógiai munka belső minőséggondozásában, a 

tanulók tanulmányainak követésével segíti a TK  munkáját, közreműködik az ünnepek, 

tanulói programok, rendezvények szervezésében és megtartásában, segíti a 

pedagógusok önképzését, kidolgozza a pedagógiai munkát segítő eszközök, 

taneszközök, tankönyvek, segédletek szükséges körét, figyeli szakterülete 

minőséggondozási tapasztalatait, segíti a gyakornokok munkáját. A szakmai csoport a 

pedagógiai program és a munkaterv alapján állítja össze munkaprogramját. A csoport 

képviselője felelős az érintett szakterületért és a munkaprogram végrehajtásáért, annak 

időarányos helyzetéről félévkor és a tanév végén írásban beszámol a Tanári 

konferencián. 

A szakmai csoportok, egymás közötti közvetlen szakmai segítségnyújtás, kölcsönös 

hospitálások, a csoport szakmai tevékenységébe való bekapcsolódás, szakmai 

tapasztalatcsere útján segítik a pedagógusok munkáját.  

 

Eseti (alkalmi) munkacsoportok  

Az Intézményi munka időszakosan felmerülő vagy egyszeri aktuális feladatainak 

elvégzésére, meghatározott időre vagy meghatározott feladatra, eseti (alkalmi) 

munkacsoportok alakulhatnak a TK és ÓK döntése alapján. A munkacsoportra vonatkozó 

szabályokat az eseti munkacsoportokra azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a TK és 

ÓK bármikor megszüntetheti a munkacsoportot mandátumának megvonásával és a jogkör 

gyakorlásának visszavételével. 

 

2.2. Az Intézményi Tanács felelőssége és tevékenységi körébe tartozó feladatok és 

jogkörök:: 

 

1. az Intézmény szakszerű és törvényes működtetésének felügyelete, ésszerű és takarékos 

gazdálkodásának koordinálása, segítése, felügyelete; 

2. intézményi kapcsolatok működtetése, általános szervezése, ápolása, figyelemmel 

kísérése, kapcsolattartás a Szülői Körrel, külső kapcsolatok (nemzetközi kapcsolatok, 

sajtó) szervezése és felügyelete; 

3. pályázati munka segítése, koordinálása, összefogása 

4. az Intézmény épületeivel összefüggő kérdések (építkezés, bővítés, karbantartás-

felújítás, költözés, munkavédelem, tűzvédelem stb.) gondozása az Épület- 

munkacsoporttal együtt 

5. az éves költségvetés előkészítésének felügyelete, az elfogadott költségvetés szerinti 

gazdálkodásra való rátekintés, szükség esetén a költségvetés módosításának 

kezdeményezése és előkészítése 

6. az Intézmény külső jogi, szervezeti kapcsolatainak szervezése, így különösen: 

települési, hatósági, szakmai, támogatói, kereskedelmi kapcsolatok szervezése. 

7. az SZMSZ gondozása. 

8. A panaszút felügyelete (13. számú melléklet) 

9. Tájékoztatást kap a Tanári és Óvónői Kollégiumtól az intézménybe érkező gyermekek 

felvételéről 

10. Dönt a munkatársak felvételi igényéről, feladata jóváhagyni a személyi igényt és a 

költségvetési lehetőségeket biztosítani. A felvételi folyamatban a döntés után már nem 

vesz részt. Ha nem sikerül megállapodni a bérköltségekről a megállapított 

keretösszegek alapján, akkor az új igénynek vissza kell kerülnie a Tanács elé, újabb 
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egyeztetés lefolytatására. Ezen ülésekre az Egyesület gazdasági munkatársa is jelen 

kell legyen. 

11. Az óvoda vagy iskola működését súlyosan veszélyeztető helyzetben rendkívüli 

kibővített IT ülés összehívását kezdeményezi az IT vezetője legkésőbb 24 órán belül. 

Erre a rendkívüli ülésre a gazdasági munkatársakat és az Igazgatót is meghívja, 

közösen, egyhangú elhatározással, konszenzussal a meglévő szabályrendszert 

megváltoztathatja. 

 

2.3. Az intézményvezető egyszemélyi felelőssége és döntése körébe tartozó vezetői 

feladatok és jogkörök: 

 

Az intézményvezető jogállása: 

A TK és ÓK az Intézmény képviseletének ellátására intézményvezetőt választ. Az 

intézményvezetőnek érdemi döntési joga nincs, igazgatói jogait a TK, ÓK valamint az 

Intézmény a jelen szabályzatban vagy a TK, ÓK külön döntésével választott vezető 

testületeinek, csoportjainak döntése szerint, azoknak mindenben megfelelve gyakorolja. 

Az intézményvezető tanítás mellett látja el feladatát. Munkájáról köteles folyamatosan 

tájékoztatni a Tanári és Óvónői Kollégiumot és a fenntartóval való együttműködési rendben 

szabályozottak szerint, a fenntartót. A megbízás visszavonását a TK, ÓK indokolt esetben a 

megbízás lejárata előtt kezdeményezheti, mely esetben a fenntartó a megbízást visszavonja. A 

megbízás megszűnése esetén az intézményvezetői feladatellátás folyamatossága érdekében a 

Tanári és Óvónői Kollégium tagjainak javaslatára ideiglenes intézményvezetőt állít az 

Intézmény képviseletére. 

Az önigazgatás elvéből fakadóan az intézmény teljes vezetői jogkörének birtokosa a 

Tanári/Óvónői Kollégium testülete, ezért az Intézményben bármely vezetői feladatellátás 

kizárólag a TK/ÓK vezetői jogkörének részbeni átruházásán alapulhat. Jogkör átruházásáról, 

ennek terjedelméről és címzettjéről, a jogkör gyakorlójaként a TK/ÓK belátása szerint dönthet 

az intézményvezető jogköréről és személyéről, azzal a korláttal, hogy a választott személynek 

rendelkeznie kell a vezetői megbízáshoz jogszabályban és a kerettantervben meghatározott 

követelményekkel. 

Az intézményvezető a jelen szabályzatban átruházott vezetői jogköröket, a TK/ÓK választott 

megbízottjaként teljes felelősséggel gyakorolja. Az intézményvezető megbízását a  fenntartó 

adja, a jogszabályi előírásoknak megfelelve, az oktatásért felelős miniszter egyetértésével. A 

vezetői megbízás visszavonásáról, az intézményvezető feletti munkáltatói jogkör 

gyakorlásáról – az előbbiekre figyelemmel - ugyancsak a TK/ÓK dönt, és a fenntartó e döntés 

alapján gyakorolja az intézményvezetővel kapcsolatos fenntartói jogokat, az SZMSZ 12. 

mellékletében szabályozott együttműködési rend szerint. 

 

3. Az Intézmény egyes szerveinek működési rendje 

 

 

3.1.A Nevelői  Kollégiumok működése 

 

Az óvónők közössége, az Óvónői Kollégium (ÓK)  

Feladata az Óvoda szellemi vezetése a Waldorf Óvodapedagógiai Program (WOP) helyi 

megvalósításának érdekében. 
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Ezért az óvónők felelősségük teljes tudatában alakítják mindennapi viszonyaikat és 

együttműködésüket, melynek fő színtere a csütörtöki konferencia munka. 

Az Óvónői Konferencia 

Vezetését időszakonkénti váltásban, az óvónők végzik. Napirendi pontjait a felelős vezető az 

ÓK tagjaival egyeztetve alakítja, kapcsolatot tart az intézmény más szerveivel, az időszak 

végeztével a folyó ügyeket átadja az utána következő kollégának.  

Az ÓK vezetője felelős az óvónői kollégiumban, a hozzá tartozó problémák, kérdések, 

feladatok, stb. teljes szervezeten belüli folyamatának gondozásáért. Az ÓK vezetője a TK, IT 

és GK vezetővel folyamatosan együttműködik és közösen felelős a meg nem oldott ügyek 

kezeléséért. 

 A konferencián kerülnek meghatározásra mind a rövid, mind a hosszú távú pedagógiai célok, 

melyekről az óvónők közösen döntenek. Ez a helye az egyéni problémák, nevelési helyzetek 

megvizsgálásának, az egyéni döntések segítésének. A közösen végzett kézműves- és 

mozgástevékenységek, antropozófiai tanulmányok, a „konferencia szívének” tartott 

gyermekmegfigyelések mind az egyéni és közösségi képességek kibontakozásának segítői, a 

pedagógiai munka folytatásához való feltöltődés eszközei. Csak az itt folyó harmonikus, mély 

együttmunkálkodás adhatja meg az erőt a mindennapi feladatok elvégzésére és az egész 

óvodai közösség számára fejlődést biztosító légkör megteremtésére. A tágabb körű kérdések 

megvitatására a Kollégium kérheti a gazdasági munkatársak jelenlétét az adott konferencián. 

A szülők kéréseikkel szóban és írásban is fordulhatnak az ÓK felé, mely megnyugtató választ 

és közös utat keres. 
 

3.2. Tanári Konferencia 

 

A tanári kollégium az iskola szabad szellemi szerve. Tagjai szabad elhatározásukból vállalják 

munkájukat, melynek alapja a Rudolf Steiner embertanán alapuló Waldorf-pedagógia. 

A tanári munka összetevői: 

- tanítás, 

- tanulás, önképzés, 

- gyermekmegfigyelés/ gyermekmegbeszélés, 

- tanügy-igazgatási és szervezési feladatok, 

- tanításon kívüli mindennapos iskolai teendők, 

- kapcsolatfelvétel és –tartás a szülőkkel, 

- kapcsolattartás a külvilággal (ld. bővebben munkaköri leírás). 

 

A tanári kollégium hetenként, csütörtöki napokon  tanári konferenciát tart, ez a közös munka 

színtere. A konferencia idejét és helyét a mindenkori konferencia tagjai együtt határozzák 

meg. A konferencia előzetes napirendi pontok alapján végzi a munkáját. A napirendi pontokat 

és azok időhatárait a konferencia-vezető határozza meg. Ugyanő vezeti a konferenciát és a 

jegyzőkönyvez. Napirendi pontot bármely tag, illetve pedagógiai témában bármely szülő, 

Intézményi Konferencia-tag, illetve munkatárs javasolhat. 

A konferencia célja 

- közös tanulás, melynek biztosítéka, hogy minden tag készül a konferenciára az előre 

megadott napirend alapján; 

- együttdolgozás az egyetértés kényszere nélkül; 

- szabad szellemi munka, mely nem korlátoz, hanem a résztvevők tehetsége szerint inspirál; 

- a város szellemi életébe való bekapcsolódás. 

A Tanári Konferencia feladatai: 

A tanári konferencia nem lehet döntéskényszerben. A tanári konferencia javasol és 

szükségleteket fogalmaz meg. A konferencia feladatai a konferencia asztalán fogalmazódnak 

meg. 
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 Az iskola pedagógiai programjának és tanrendjének elkészítése, megújítása 

 Az iskola éves munkarendjének a kialakítása 

 Az iskola órarendjének kialakítása 

 A felvételek megszervezése, a felvételi tájékoztató kiadvány elkészítése, a felvételi 

kérdőívek elkészítése, a felvételi beszélgetéseken való részvétel 

 Kezdeményezi a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak felvételét és 

elbocsátását 

 Javaslatot tesz a nevelési szakmai továbbképzések módjára 

 Javaslatot tesz az iskola tanterven kívüli pedagógiai és szabadidős programjaira, 

tagjai segítik a szervezést 

 Nevelő és/vagy szülő kezdeményezésére közreműködik felmerült nevelési kérdés 

megoldásában, akkor, ha meggyőződött arról, hogy a nevelő és/vagy a szülő már 

jelentős személyes erőfeszítést tett a kérdés személye megválaszolására 

 Szükség esetén felmerült nevelés kérdés megoldásához, a nevelő és a szülő eljárást 

elfogadó nyilatkozata megléte esetén, mediátort (szociális közvetítő személyt) 

vonhat be. 

 

A Tanári Konferencia rendje 

A tanári kollégium minden tagja részt vesz a konferencián. A konferenciáról távol maradni 

csak rendkívüli, indokolt esetben lehet. Hiányzás esetén az érintett szóban vagy a 

jegyzőkönyvből tájékozódik a konferencián történtekről. Az iskolában tanító, de nem 

konferencia-tag tanárok hosszú távon törekednek arra, hogy tagok legyenek. 

 

A TK a heti rendszerességgel tartott Tanári Konferenciákon valósítja meg testületi 

pedagógiai-szellemi és igazgatási feladatait, az üléseken foglalkozik az iskola pedagógiai 

munkáját érintő kérdésekkel, valamint igazgatási-működési kérdésekkel. A Tanári 

Konferencia a pedagógusok önképzésének és közös, elmélyült szellemi, művészeti, 

pedagógiai munkájának területe, emellett a Tanári Kollégium pedagógiai-szakmai és 

igazgatási döntéshozatali fóruma. Az iskola pedagógusainak kötelessége részt venni a Tanári 

Konferencia munkájában és ülésein. A TK tagjai vagy csoportjaik szabad kezdeményezésre, 

teljes felelősséggel vállalnak a közös pedagógiai és igazgatási-működési feladatokból. A TK 

konferenciavezetőt vagy vezetőket választ tagjai köréből a körforgás elvének megfelelően, 

egy tanévre szóló megbízással.  

 

A konferencia felépítése, menete 

Pedagógiai rész:  

a) Stúdium = a Waldorf-pedagógiával és szellemi alapjaival foglalkozó művek, irodalom 

feldolgozásával közös szellemi-pedagógiai elmélyedés a Waldorf-pedagógia alapelveiben, 

ünnepek szellemi háttere, pedagógiai témák közös feldolgozása, közös tudatfejlesztési 

munka, 

b) gyermek-, osztálymegbeszélések keretében - előre meghatározott metódus szerint - egy-

egy tanuló, osztályközösség iskolai munkájának, fejlődésének, aktuális problémáinak 

közös pedagógiai megbeszélése és értékelése, azzal, hogy osztálymegbeszélés szükség 

esetén az osztálytanító megítélése alapján is bármikor tartható az osztály aktuális 
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problémáinak megoldására; speciális figyelmet igénylő tanulók oktatásának kérdései, 

embertani ismeretek, 

c) művészeti tevékenységek – közös alkotó, művészi folyamatban részvétel 

 

Igazgatási rész (vagy: igazgatási-működési)  rész:  

A konferencia igazgatási részében a Tanári Kollégiuma jelen szabályzat szerint a 

feladatkörébe tartozó igazgatási-működési ügyekben tárgyal és dönt. Az igazgatási rész 

előkészítésébe a konferenciavezető bevonhatja az intézményvezetőt vagy az Intézményi 

Tanács egyik tagját.  

 

Konferenciavezető 

A konferenciavezetés  vállalás alapján történik. Egy adott év konferencia-vezetőinek 

személye és a vezetés időtartama a tanévkezdéskor meghatározandó. Erről az iskola 

programfüzetében adnak tájékoztatást. A konferencia-vezető felelős az iskola aktuális életéből 

adódó napirendek meghatározásáért.  

Feladata:  

- a Tanári Konferencia munkájának előkészítése és koordinálása 

- részletes konferenciaterv készítése,  

- konferenciák terv szerinti vezetése a téma- és időtartam-meghatározásokra figyelemmel, a 

folyamatok kezelésével és követésével a konferenciamunka értékeléseként a kérdések 

lezárása, döntésre ajánlás, megállapítások rögzítése és összegzése stb. 

- kapcsolattartás a konferencián feladatot vállalókkal,  

- az iskola életében felmerülő kérdések, problémák, döntési helyzetek mérlegelése és 

fontossági sorrendjük kialakítása a Tanári Konferencián (VAGY: konferencia pedagógiai 

részén),  

- konferencia teljes dokumentációjának kezelése, nyilvántartása (jegyzőkönyv, jelenléti ív, 

csatolmányok, határozatok stb.) és a meghozott döntések közlése az érintettekkel vagy az 

intézkedésre illetékes munkacsoport, felelős tájékoztatása a döntésről 

- a felvételre jelöltek bemutatása. 

 

Az Intézmény megbízott felelős képviselője, a tanári konferencia (TK) vezetője felelős a 

tanári kollégiumban, a hozzá tartozó problémák, kérdések, feladatok, stb. teljes szervezeten 

belüli folyamatának gondozásáért. A TK vezetője az ÓK és GK vezetővel folyamatosan 

együttműködik és közösen felelős a meg nem oldott ügyek kezeléséért. 

A konferenciavezető munkáját önállóan látja el.  

 

Állandó Tanári Konferenciák: 

- tanévnyitó konferencia  

- heti rendszeres konferenciák 

- tanévzáró konferencia 

 

A heti konferenciaülések keretében kerül sor a jogszabály szerint kötelező rendkívüli 

nevelőtestületi értekezletek megtartására is, ha a TK, mint nevelőtestület összehívását az 

intézményvezető, a TK tagok egyharmada, az IT, a szülői szervezet (közösség) vagy a 

diákönkormányzat kezdeményezi. 
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Konferencia-ügyvitel 

A Tanári Konferenciáról minden esetben jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza: 

elkészítése helyét és idejét, a jelenlévők felsorolását, a konferencia eseményeit, a tárgyalt 

ügyek megnevezését, a hozzászólások tartalmi lényegét, a meghozott döntéseket, határozati 

forma esetén a rendelkezés szó szerinti szövegét, utalást a döntéshozatal módjára 

(konszenzus, nyílt/titkos szavazás) a döntést támogatok és ellenzők számát és nevét, az 

esetleges különvéleményeket. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető írja alá és a 

konferenciavezető –távollétében egy,az ülésen végig jelenlévő pedagógus - aláírásával 

hitelesíti.  

Jogszabály szerinti kötelezettség a jegyzőkönyv felvétele, ha a TK mint nevelőtestület, 

szakmai munkaközössége az iskola működésére, a tanulókra vagy a nevelő-oktató munkára 

vonatkozó kérdésben határoz (dönt, véleményez, javaslatot tesz), ha rendkívüli esemény 

indokolja és elkészítését az intézményvezető elrendelte.  

 

A döntéshozatal szabályai 

A TK döntéshozatala 

A TK testületi döntéshozatalát a döntés tárgyköréhez kapcsolódó területen működő 

munkacsoport vagy az intézményvezető készíti elő. A döntés-előkészítés magában foglalja 

mindazon ismeretek, dokumentumok, adatok rendelkezésre bocsátását, továbbá az ügy 

ténybeli és jogi hátterének pontos feltárását és bemutatását, amelyek birtokában a TK tagjai 

álláspontjukat felelősen kialakíthatják. Döntéshozatala során a TK elsősorban konszenzusra 

törekszik. Ha a közösen meghatározott vagy jogszabály szerint előírt határidőre konszenzus 

nem születik, a TK nyílt  - személyi kérdésekben titkos - szavazással, egyszerű szótöbbséggel 

határoz. A TK – mint az iskola működéséért felelős vezető testület - a jogkörébe utalt 

ügyekben döntéshozatalra köteles, továbbá minden olyan ügyben is dönt, amelyet a jelen 

szabályzat vagy jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe. 

A TK minden esetben köteles döntését határozatba foglalni, ha a tanuló jelentkezését, tanulói 

kérelmet részben vagy egészben elutasítja, ha kérelem hiányában hoz a tanulóra hátrányos 

döntést, és ha a tanuló – kiskorú tanuló szülője – kéri a határozatba foglalást. 

Döntéshozatalhoz kapcsolódó jogok: 

Az iskolát érintő ügyekben csak a jelen szabályzat mindenkor hatályos rendelkezései vagy az 

SZMSZ felhatalmazásával megalkotott egyébszabályzat, határozat szolgálhat döntéshozatal, 

eljárás, intézkedés alapjául. A döntéshozatal során a döntésre felhatalmazott testület vagy 

személy döntési jogának, eljárásának különböző szintű korlátozását biztosítják a jelen 

szabályzatban vagy jogszabályban biztosított jogok, így különösen: 

Jóváhagyás 

A jóváhagyás utólagos egyoldalú egyetértés a meghozott döntéssel, amely a jogszerűen 

meghozott döntés hatályosulásának és érvényességének feltétele. Jóváhagyás hiányában a 

döntés nem érvényes, joghatás kiváltására nem alkalmas. 

Egyetértés 

Az egyetértés a döntéshozatal előtti, a döntést támogató egyoldalú nyilatkozat, amely előzetes 

feltétele a döntés jogszerű meghozatalának, érvényes döntés megszületésének. Egyetértés 

hiányában érvényesen nem születhet döntés.  

Véleményezés 

A döntéshozó kötelezettsége a döntéshozatalhoz előzetesen kikérni a jogosult véleményét, 

azzal, hogy a vélemény a döntéshozót nem köti, tartalmi döntési jogát nem korlátozza.  

 

Tájékoztatás a döntésekről 
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Az Intézmény testületei, szervezeti egységei az iskolaújságban tájékoztatják a közösséget 

üléseik időpontjáról, helyéről és lehetőség szerint témájáról, és ülésüket követően ugyanitt 

közzéteszik az ülésről és meghozott döntéseikről készült összefoglalót, amelyet továbbá 

megküldenek az Intézmény többi szervezeti egységéhez és a fenntartó vezetőségéhez.  

A határozatok nyilvántartását az iskolatitkár a határozat iktatásával és ezt követően a 

Határozatok Könyvébe bejegyzéssel végzi. 

 

3.3. Az  Intézményi Tanács működése 

 

Az IT a működésének rendjét maga határozza meg. 

Az Intézményi Tanács elnöke és titkára feladatait vállalás alapján látja el. Egy adott év 

konferencia-vezetőinek és titkárának személye és a vállalás időtartama a tanévkezdéskor 

meghatározandó. Erről az iskola programfüzetében adnak tájékoztatást.  

Az Intézményi Tanács havi rendszerességgel ülésezik. feljebb az van hogy legalább évi hat 

alkalommal Az IT ülése a napirendi pontok elfogadásával, szükség szerinti módosításával 

kezdődik. 

 

 

Az IT elnökének feladata:  

- Az IT összehívása, legkésőbb az ülés időpontja előtt 8 nappal meghívó küldése, 

- a Tanács munkájának előkészítése és koordinálása 

- részletes napirend meghatározása és a meghívóban annak kiküldése, az adott napirend 

tárgyalásához kapcsolódó anyagokkal együtt 

- az ülés napirend szerinti vezetése a téma- és időtartam-meghatározásokra figyelemmel, a 

folyamatok kezelésével és követésével a konferenciamunka értékeléseként a kérdések 

lezárása, döntésre ajánlás, megállapítások rögzítése és összegzése stb. 

- kapcsolattartás a IT-n feladatot vállalókkal,  

- az felmerülő kérdések, problémák, döntési helyzetek mérlegelése és fontossági sorrendjük 

kialakítása,  

- az ülések teljes dokumentációjának kezelése, nyilvántartása (jegyzőkönyv, jelenléti ív, 

csatolmányok, határozatok stb.) és a meghozott döntések közlése az érintettekkel vagy az 

intézkedésre illetékes munkacsoport, felelős tájékoztatása a döntésről 

- minden egyéb az SZMSZ-ben ráruházott feladat elvégzése (pl. gyermek elbocsátással 

kapcsolatos feladatok) 

 

Az IT titkárának feladata: 

- az IT jegyzőkönyv vezetése 

- a jegyzőkönyv eljuttatása az OK, TK, GK vezető részére 

 

A IT testületi döntéshozatalát a döntés tárgyköréhez kapcsolódó területen működő 

munkacsoport vagy az adott téma felelőse készíti elő. A döntés-előkészítés magában foglalja 

mindazon ismeretek, dokumentumok, adatok rendelkezésre bocsátását, továbbá az ügy 

ténybeli és jogi hátterének pontos feltárását és bemutatását, amelyek birtokában a IT tagjai 

álláspontjukat felelősen kialakíthatják. Döntéshozatala során a IT konszenzussal dönt. A IT a 

jogkörébe utalt ügyekben döntéshozatalra köteles, továbbá minden olyan ügyben is dönt, 

amelyet a jelen szabályzat vagy jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe. 
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Kiadmányozás, hitelesítés rendje 

A külső szervhez vagy személyhez küldendő iskolai irat kiadmányként történő aláírásának, az 

elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének, és az elektronikus 

úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelésének rendjét az Iratkezelési 

Szabályzat (16. melléklet) tartalmazza.  
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VI. 

AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE 

 

 

A vezetők Intézményben tartózkodásának, az intézményvezető helyettesítésének rendje 

Az intézményvezető vagy helyettese köteles az Intézményben tartózkodni a tanulóknak a 

házirendben szabályozottak szerinti iskolában tartózkodásának ideje alatt. A vezetők 

iskolában tartózkodásának alapvető rendjét az éves munkaterv rögzíti.  

Amennyiben az Intézményben a vezetői megbízással rendelkezők létszáma, illetve a vezetők 

betegsége vagy más okból való távolléte nem teszi lehetővé a vezetői feladatok fentiek 

szerinti ellátását, az intézményvezetőt az Intézmény pedagógusai a TK, ÓK által elfogadott 

helyettesítési rendben helyettesítik. A helyettes pedagógus felel az Intézmény biztonságos 

működéséért, felelőssége és intézkedési jogköre az Intézmény működésével, a tanulók 

biztonságának megóvásával összefüggő, azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki.  

 

Az alkalmazottak munkarendje 

 

A pedagógusok munkarendje 

 

Óvoda 

Az intézmény hivatalos munkaidejében mindkét pedagógus a munkaidő teljes ideje alatt az 

intézményben tartózkodik, egyikük jelenléte -  mint ügyeletes vezető - azonban kötelező. 

Az intézményben minden alkalmazottnak kötelező betartania az általános munka- és 

balesetvédelmi szabályokat. 

A pedagógusok jogait és kötelességeit a közoktatási törvény rögzíti. A nevelési intézményben 

dolgozó pedagógus heti teljes munkaideje: 

- az óvodában folyó munkából, 

- az óvónői konferenciára való felkészülésből, és aktív részvételből 

- az óvodában felmerülő egyéb teendő ellátásából, 

- a nevelőmunkára és szülői estekre történő felkészüléshez szükséges időből, 

- az óvodán kívüli munkák ellátásához szükséges időből áll. 

A munkamegosztást a pedagógusok maguk határozzák meg, annak kialakításánál alapelv az 

intézmény zavartalan feladatellátása és a pedagógusok egyenletes terhelése, arányos 

munkavégzése. 

A pedagógusnak a munkából való távolmaradását előzetesen jeleznie és utólag igazolnia kell. 

Betegség esetén a hiányzó pedagógus a jogszabályok szerinti táppénzre jogosult. 

A betegség miatt a munkából kieső pedagógust társa helyettesíti, melyért helyettesítési pótlék 

illeti meg. Hosszabb hiányzás esetén, ami több, mint egy hetet jelent, a konyhai és takarítási 

munkák elvégzésére a szülői közösség segítsége kérhető. Harminc napot meghaladó hiányzás 

esetén a konyhai és takarítási teendők elvégzésére a fenntartó állandó kisegítőről 

gondoskodik. 

Iskola 

A tanárok heti munkarendje a kötelező órákból, valamint a nevelő-oktató munkával, illetve a 

tanulókkal összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A tanárok napi kötelező 

óráinak számát az órarend, a tanulók felügyeletének ellátását, az eseti helyettesítéseket, 

valamint hosszabb távolmaradás esetén a szakszerű helyettesítéseket a felügyeleti és 
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helyettesítési rend határozza meg. Az órarendet, a felügyeleti és helyettesítési rendet a TK 

határozza meg, az iskola tantárgyfelosztásának, tanrendjének megfelelően.  

A pedagógusok az iskola bezárásáig szabadon bent tartózkodhatnak az iskolában.  

A vezetők az iskola nyitásától kezdve az iskola bezárásáig szabadon bent tartózkodhatnak az 

iskolában. Kötelezően bent kell tartózkodniuk a tanítás megkezdése előtt 30 perccel, illetve az 

igazgatói helyettesi heti ügyeleti rendnek megfelelően 16 óráig. 

A pedagógus 15 perccel a tanóra kezdete előtt tartozik az iskolában megjelenni, ez irányadó 

az iskolán kívüli rendezvények helyszínén való megjelenésre is. Iskolai szintű 

rendezvényeken, ünnepeken a Tanári Kollégium minden munkaviszonyban álló tagja köteles 

részt venni. A Tanári Konferencia ülésein, és kiemelten az évnyitó előtt, illetve az évzáró után 

megrendezésre kerülő többnapos Tanári Konferencián részvétel a Tanári Kollégium minden 

tagjának kötelező. 
 

A pedagógusnak a munkából való rendkívüli távolmaradását és annak okát lehetőleg előző 

nap, de legkésőbb az adott munkanapon reggel 7 óra 30 percig be kell jelentenie a 

helyettesítést szervező tanárnak. Amennyiben ezt elmulasztja és tanítási óráján nem jelenik 

meg, munkanapját fizetés nélküli szabadságként kell elszámolni.  

Igazolt, fizetett távollétnek minősül a TK megbízásából vagy jóváhagyásával végzett 

tevékenység miatti hivatalos távollét, valamint a pedagógusok egymás tanóráin való 

hospitálása. A TK megbízásából adódó hivatalos távolléttel kapcsolatos költségeket az iskola 

viseli. A hospitálási szándékot a tervezett időpontot megelőző napig kell egyeztetni mind a 

fogadó, mind a helyettesítő tanárral.  

Igazolt, de nem fizetett távollét a TK előzetes hozzájárulásával a személyes ügyben való 

távolmaradás.  

Minden hiányzást be kell vezetni a helyettesítési naplóba, a bejegyzés tartalmazza a távollévő 

nevét, a távollét okát, időpontját, a helyettesítő tanár nevét. A helyettesítő tanár a 

helyettesítési naplóba tett, az intézményvezető által ellenjegyzett bejegyzés alapján 

helyettesítési díjra jogosult.  

 

A Tanári Kollégium az alkalmanként hiányzó pedagógusok helyettesítését a helyettesítési 

rend szerint látja el. A helyettesítési rendet az adott tanév augusztusában, az órarend 

elkészültét követően állítja össze az azt vállaló tanár. A helyettesítési rend alapja – az egyenlő 

teherviselés szempontját figyelembe véve – a lyukasórarend. A helyettesítési rend tanóránként 

meghatározza a helyettes1 (H1) és a helyettes2 (H2) személyét, továbbá tartalmazza a 

lyukasórán lévők listáját. A helyettesítési rend segédeszközként áll a mindenkori helyettesítést 

szervező tanár rendelkezésére, indokolt esetben (pl. szakirányú helyettesítés szempontja) el 

lehet térni tőle. 

 

 

A pedagógus munkakör sajátosságai 

Az iskola pedagógusaival szemben a Waldorf-pedagógia szerinti nevelés-oktatás és 

intézményvezetés a hagyományos pedagógus-munkakörtől eltérő, sajátos többlet-

követelményeket támaszt, ezek: a tanórákra felkészülés, a folyamatos önképzés, a Tanári 

Konferenciák keretében megvalósuló közös pedagógiai munka, az epochális oktatásszervezés, 

valamint a TK vezető szerepére épülő önigazgatás. Munkaköri kötelezettségként jelenik meg 

a heti rendszerességgel tartott konferencia-üléseken való részvétel és a vezetői feladatok 

ellátásában való közreműködés delegálás alapján, amelyek – kerettantervi felhatalmazás 

alapján – kötelező óraként vagy kötelező órakedvezményként számolhatok el a pedagógusok 

javára. Az önigazgatásból fakadó további sajátos gyakorlat, hogy mivel az  intézményvezetői 

feladatok egy részét a TK vagy annak testületei, munkacsoportjai, felelősei látják el, az 
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intézményvezető és helyettese(i) a vezetőkre előírt kötelező órakedvezményt nem vagy csak 

részben használják fel. A fel nem használt órakedvezményt az önigazgatói vezetői modellel 

indokoltan az iskola delegálhatja a vezetői feladatellátásban közreműködő pedagógusokra. 

 

A Waldorf-pedagógia - a kerettantervben is deklaráltan – támogatja az osztálytanítók számára 

szakmai megújulásuk érdekében, két nyolcéves ciklus között szabad év biztosítását, amelynek 

ideje alatt csökkentett munkaidőben készülhet fel a következő első osztály indításának 

pedagógiai feladataira. 

A kerettanterv a fentieket az iskolák helyi körülményei és lehetőségei alapján iskolai 

szabályozás körébe utalja. 

A szabad év helyi rendjének szabályozása kidolgozás alatt áll. 

 

A pedagógusok számára a kötelező órán felüli, a nevelő-oktató munkával összefüggő 

rendszeres vagy eseti feladatokat a TK illetve ÓK a munkatervben adja, a nem tervezhető 

feladatok ellátásáról pedig azok felmerültekor, az egyenlő bánásmódnak megfelelő arányos és 

egyenletes feladatelosztást biztosítva dönt.  

 

A nem pedagógus munkakörben alkalmazottak munkarendje 

A nem pedagógus-munkakörben alkalmazottak munkarendjét munakaköri leírásuk 

tartalmazza. 

 

Tanulók munkarendje 

 

Az Intézmény tanulóinak munkarendjét a Házirend szabályozza, amelyet a Tanári Kollégium 

és Óvónői Kollégium készít és fogad el a jelen szabályzat szerint, a Diákönkormányzat 

(amennyiben működik) és a Szülői Közösség egyetértésével. 

 

 

A tanév helyi rendje – munkaterv 

 

 

Óvoda 

A nevelési év szeptember hó 1. napjától, a következő év augusztus hó 31. napjáig tart, a 

szorgalmi idő június hó 15-ig tart, - az évenként kiadott oktatási miniszteri rendelettel 

meghatározott kereteken belül. A nevelési év helyi rendjét a nevelőtestület határozza meg és 

rögzíti munkatervben az érintett közösségek (Tanári Konferenciával együttműködésben) 

véleményének figyelembevételével. 

A nevelési év helyi rendje tartalmazza az intézmény működésével kapcsolatos legfontosabb 

eseményeket és időpontokat: 

- a konferenciák időpontját 

- az óvodai ünnepek módját és időpontját, 

- a nevelés nélküli munkanapok programját és időpontját, 

-  a nevelési szünetek (őszi, téli, farsangi, tavaszi, pünkösdi) időpontját - a miniszteri 

rendelet kereteire is figyelemmel, az egyéb programok megtartásának rendjét és idejét. 

A nevelési év helyi rendjét, az intézmény házirendjének szabályait, valamint a balesetvédelmi 

előírásokat a pedagógusok ismertetik a nevelési év első szülői estjén a szülőkkel. A házirend 

és a nevelési program az intézményben kifüggesztésre kerül. 

Az intézmény a nevelési év szorgalmi ideje alatt nevelési napokon 07:30
h
 - 16 :30

h
 - ig tart 

nyitva. Az intézmény hivatalos munkaideje ugyanezen időpontokhoz igazodik. A szokásos 
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nyitvatartási rendtől való eltérésre az intézményvezető adhat engedélyt - eseti kérelmek 

alapján. Szünetek alatt, valamint szombaton és vasárnap nyitva tartás csak a pedagógusok 

által engedélyezett programokhoz kapcsolódik. Az intézményt egyébként zárva kell tartani. 

 

Az óvoda heti munkarendje  

Az óvoda heti 5 munkanapon fogadja a gyermekeket. Az óvodai csoportok heti programját a 

csoport óvónői határozzák meg. A családos programok (munkák, kirándulások, ünnepek) egy 

része hétvégén is tartható. Egyes délutáni, esti, gyermekektől független programok 

(konferencia, szülői estek, szülői beszélgetések és munkák) az ÓK által meghatározott 

időpontokban, heti és havi, avagy időszakos rendszerességgel kerülnek megtartásra. 

 

Az óvónők heti munkarendje:  

Az óvónők délelőttös és délutános óvónőként a következők szerint tartózkodnak az óvoda 

csoportjaiban:   

 07.30 – 14.00: 6 fő óvónő 

 14.00 – 16.30: 2 fő óvónő. 

 

Az óvodai csoportok napi munkarendje 

  Az óvodai foglalkozások naponta 7.45-től 12.30-ig tartanak.  

  Ebéd 12.30-tól 13.00-ig. 

  Délutáni pihenés ideje 13.00-tól 16.00-ig. 

A napi programot a csoport óvónői határozzák meg. 

 

Az Intézményben benntartózkodás rendje az Óvoda esetén:  

 

  a., Az óvodások 07.30 órától 16.30 óráig tartózkodhatnak az óvodában 

  b., Ügyeleti rend:  

 07.30 – 14.00: 6 fő óvónő 

 14.00 – 16.30: 2 fő óvónő 

 

 

Iskola 

Az iskolában a tanév kezdő és záró időpontját az oktatásért felelős miniszter (EMMI) 

rendelete határozza meg. A szorgalmi idő tanévnyitóval kezdődik, és tanévzáróval fejeződik 

be. A tanév helyi rendjét, programjait a Tanári Kollégium és az Óvónői Kollégium határozza 

meg a tanévnyitó Konferencián a munkatervben, ennek elkészítéséhez kikéri a fenntartó, a 

Szülői Közösség, a tanulókat érintő programokat illetően a diákönkormányzat véleményét is. 

 

Munkaterv 

A tanév munkaterve összhangban a mindenkori tanév rendjével, az iskolai és óvoda célok, 

feladatok megvalósításához szükséges hivatalos feladatokat tartalmazza. A munkatervet a 

tanév megkezdése előtt a TK és ÓK által kijelölt munkacsoport készíti el a tanévnyitó 

konferenciára. 
A Munkatervben a tanévnyitó Konferencia dönt:  

- a nevelő-oktató munka lényeges tartalmi elemeiről, 

- az óvodai, iskolai szintű rendezvények, ünnepek tartalmáról, időpontjáról, feladatairól,  

- a tanításnélküli munkanapok időpontjáról és programjáról,  

- a rendszeres heti Pedagógiai napjáról és időtartamáról,  

- a tervezhető szülői estek, fogadóórák időpontjáról,  
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- az óvodai, iskolai nyílt nap(ok) tervezett időpontjáról,  

- a tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontjáról, 

- az egyes tevékenységek napi, heti, éves beosztásáról, az egyes feladatok elvégzésének 

határidejéről, felelőseiről, 

- a tanítási szünetek rendjéről. 

 

Az éves munkatervről, az ismert alkalmi rendezvényekről, illetve az iskola és munkatársainak 

elérhetőségi adatairól tájékoztató készül, amelyet az iskola a tanévkezdéskor átad a szülőknek 

és az iskola honlapján is közzéteszi. A meghirdetett munkatervtől az iskola indokolt esetben 

eltérhet, azzal, hogy erről előzetesen, írásban értesítenie kell a szülőket. 

A tanév helyi rendjét, a Házirendet és a balesetvédelmi, tűzvédelmi előírásokat az 

osztálytanítók és osztálykísérők az első tanítási héten ismertetik a tanulókkal, az első szülői 

esten a szülőkkel. A Házirend az intézmény titkárságán megtalálható, továbbá elérhető az 

intézmény honlapján.  

 

 

A tanítás rendje 
 

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7.15 órától délután 16.30 óráig 

tart nyitva. Az intézményvezetővel, (illetve a TK erre kijelölt tagjával) történt előzetes 

egyeztetés alapján az épület ettől eltérő időpontban, illetve szombaton és vasárnap is nyitva 

tart, ha ezt az iskola által szervezett vagy engedélyezett program indokolja. A nevelő-oktató 

munka a tantárgyfelosztással összhangban, a tanévre a TK által megalkotott és elfogadott heti 

órarend alapján, a pedagógus vezetésével történik a kijelölt tantermekben. Tanórán kívüli 

egyéb foglalkozásokat az iskola a kötelező tanítási órák megtartása után szervezi 16.30 óráig.  

A tanítási órák és a szünetek időtartamának kivételes megváltoztatásáról a TK dönt.  

 

A tanítás rendje (csengetési rend):  

Főoktatás:  8.00 – 9.45 óra  

1. szakóra:  10.15 – 11.00 óra 

2. szakóra:  11.10 – 11.55 óra 

3. szakóra:  12.05 – 12.50 óra 

4. szakóra:  13.00 – 13.45 óra 

5. szakóra:  13.55 – 14.40 óra 

6. szakóra:  14.40 – 15.35 óra 

 

A tanítási órák (foglalkozások) látogatására külön engedély nélkül csak a Tanári Kollégium 

tagjai jogosultak. Az egyes osztályokban a szülők óralátogatásáról az osztálytanító dönt, 

minden egyéb esetben a látogatásra a TK adhat engedélyt. A tanítási órák megkezdésük után 

csak kivételesen indokolt esetben zavarhatok meg. A tanulók kötelező orvosi, védőnői 

vizsgálata a munkatervben meghatározott időszakban, a TK által az iskolaorvossal, 

iskolavédőnővel egyeztetett beosztás szerint és módon történik.  

 

Tanári ügyelet 

Az iskolában reggel 7 óra 15 perctől 16.30 óráig, az óraközi szünetek, valamint a tanulók 

étkeztetése idején tanári ügyelet működik, a TK által elfogadott ügyeleti rend szerint. Az 

óraközi szünetek rendjét a beosztott pedagógusok felügyelik. Az ügyeletes pedagógus a 

rábízott épületrészben biztosítja és felügyeli a házirendben meghatározott szabályok 

betartását. Az iskolában ügyeletet teljesítő tanárok felelősségi területe az alábbi épületrészekre 

terjed ki: az iskola valamennyi szintje. 
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Az iskola ügyeleti rendje: 

 07.15 - 08.00: 1 fő tanár (iskolaudvar) 

 9.45-10.15: 2 fő tanár (az iskola egész területe) 

 08.00 - 14.00: 2  fő tanár (az egész iskola területe) 

 14.00 – 15.30: 1 napközis és 1 tanulószobás pedagógus (az 

iskola egész területén). 

 15.30- 16: 1 fő napközis nevelő és 1 fő tanulószobás 

pedagógus (udvar, napközi, tanulószoba területe) 

 

Az iskolán kívül szervezett programokon a tanulók felügyeletét az osztálytanítók látják el 

osztályaik vonatkozásában, illetve a programterületet a többi pedagógus egymás között 

felosztva felügyeli, figyelembe véve a rendezvény helyszínén irányadó házirendet, használati 

előírásokat, egyéb elvárásokat is. 

 

Külső személyek benntartózkodásának rendje: 
 

Az Intézménnyel jogviszonyban nem állok részére a zavartalan, nyugodt pedagógiai munka 

feltételeinek biztosítása miatt és vagyonbiztonsági okokból az Intézmény az alábbiak szerint 

látogatható.  

 

A szülői közösség bármilyen munkavégzést vagy egyéb közreműködést az 

intézményvezetővel egyezteti. Az iskolaépületbe gyermekeikért érkező szülők az udvaron, az 

iskola teraszán  és a földszinti folyosókon várakozhatnak gyermekeikre. 
 

A látogatok 7.30 órától 16 óráig léphetnek be és tartózkodhatnak az óvodában illetve 

iskolában.  
 

Az épület többi részében az Intézmény dolgozóin és tanulóin kívül csak a hivatalos ügyet 

intézők, rendezvény idején a szervezők, egyéb közreműködők, meghívottak tartózkodhatnak. 

A szülők, külső látogatok az iskolában folyó nevelő-oktató munkát nem zavarhatják. A 

tanulók tanítási idő alatt csak az osztálytanítójuk vagy az ügyeletes pedagógus  engedélyével 

hagyhatják el az iskola területét.  

Az iskolában tartózkodás további rendjét a házirend szabályozza.  
 

Hivatalos ügyek intézése 

 

Szorgalmi időben a tanulók hivatalos ügyeinek intézése a titkárságon 8 és 16 óra közötti 

időben történik. 

A tanárok, tanulók illetve szülők pénzfizetéssel kapcsolatos ügyeiket személyesen az irodában 

vagy átutalással intézhetik. Menzabefizetés az adott hónapban előre történik, 10 és 15-e 

között személyesen 8 és 16 óra között, vagy utalással 21-ig. 

Tanítási szünetekben az iskola a hivatalos ügyek intézését az iskolatitkár útján, vele 

előzetesen egyeztetett időpontban biztosítja. A nyári szünetben az iskola az irodai ügyeletet 

havonta két alkalommal, előre meghatározott napokon és időben szervezi meg.  

 

Az Intézmény létesítményeinek használata 

 

A tanulók az Intézmény létesítményeit a házirendben meghatározott módon használhatják. Az 

Intézmény épületeit, helyiségeit, berendezési és felszerelési tárgyait rendeltetésüknek 

megfelelően kell használni. Tanítási idő után a tanulók az iskolában az utolsó tanórájukat 
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követően 15 percig tartózkodhatnak, ezután csak szervezett foglalkozás keretében vagy az 

utazási eszközükre várakozva, a kijelölt helyen tartózkodhatnak.  

Az  Intézmény helyiségeinek használói felelősek az iskola tulajdonának megóvásáért, 

védelméért, a nem rendeltetésszerű használattal okozott kárért, az Intézmény rendjének, 

tisztaságának megőrzéséért, a tűz-, munkavédelmi és  munkabiztonsági szabályok 

betartásáért, az SZMSZ-ben és házirendben megfogalmazott előírások betartásáért. Az 

Intézmény berendezéseit, felszereléseit, eszközeit az Intézményből elvinni csak az 

intézményvezető engedélyével, és írásban dokumentáltan lehet.  

Az Intézmény helyiségeinek használatát a hivatalos nyitvatartási időn túl, valamint a tanítási 

szünetekben külső igénylőnek külön szerződés alapján át lehet engedni vagy bérbe lehet adni, 

ha ez az Intézmény pedagógiai tevékenységét (foglalkozásait,  rendezvényeit) nem érinti és 

nem zavarja. A külső használok a megállapodás szerint jogosultak a helyiségek használatára 

és az Intézményben tartózkodásra.  

Az Intézmény területén fogyasztási cikkekre, szolgáltatásokra vonatkozóan 

reklámtevékenység nem folytatható. Az Intézmény életével és a tanulók felkészülésével, 

tanulásával, egészségvédelmével, művészeti-, kulturális-, és sportprogramokkal kapcsolatosak 

információkat, közleményeket és felhívásokat a TK és ÓK engedélyével, az általa erre kijelölt 

helyen  lehet közzétenni.  

 

A tanulói egyéb foglalkozások rendje, szervezeti formái, időkerete 
 

A tanórai foglalkozások mellett a köznevelési jogszabályok értelmében az Intézmény a tanulók 

érdeklődése és igénye szerint tanórán kívüli egyéb foglalkozásokat szervez. A heti rendszerességgel 

tartott foglalkozásokat a tantárgyfelosztás tartalmazza, a foglalkozások helyét, időtartamát és a 

terembeosztást a tanórán kívüli órarend jelöli.  

Az Intézményben az alábbi egyéb foglalkozások lehetnek: 

- szakkörök, művészeti körök, tanfolyamok 

- sportkör  

- napközi (tanulószoba) 

- korrepetálás, képességfejlesztés  

- könyvtár 

- osztálykirándulások 

- kulturális rendezvények  

- diákönkormányzati rendezvények 

- iskolaújság, iskolarádió 

- tanulmányi és sportversenyek, illetve ezekre felkészítés. 

 

Szakkörök, művészeti körök, tanfolyamok 

 

Az iskola a tanulók érdeklődésétől függően a tanévi tantárgyfelosztás lehetőségeinek 

függvényében és figyelembevételével indítja, a jelentkezés egész tanévre szól.  

 

Sportkör 

 
Az iskola szellemiségének, a testnevelés és sport kívánalmainak megfelelő délutáni testedzés 

biztosítása az iskolában tanuló gyerekek, fiatalok részére délutáni sportkör formájában valósul meg. 

Rendjét minden iskolai tanév előtti augusztusban határozza meg a Tanári Kollégium, amelyről a tanév 

eleji adategyeztetésen kapnak tájékoztatást a gyermekek szülei. 
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Napközi (tanulószoba) 

 

Az általános iskolában tanulók számára az iskola napközi foglalkozásokat (4. osztályig) és 

tanulószoba foglalkozásokat (5-8. osztályig) biztosít, kivéve, ha a szülő kérésére az 

intézményvezető a 16 óráig szervezett egyéb foglalkozások alól a tanulót felmentette.  

 

Gyakorló óra (korrepetálás), készségfejlesztés 

 

A gyakorló órákat és készségfejlesztő foglalkozásokat az osztálytanítók és szaktanárok 

szervezheti szükség esetén (pl. hosszabb hiányzás, lemaradás) az iskola tanulói számára, 

melyek alkalmat nyújtanak a tanulók számára a tantervi követelményekhez való 

felzárkózásra. E foglalkozások és órák ideje a tanórákon kívüli időpontban, eseti, egyéni 

egyeztetés szerint kerülnek megszervezésre. 

 

Hit- és vallásoktatás 

 

Az iskola a tanulók számára a vallásoktatást a Waldorf-kerettanterv szerint választható külön 

tantárgy, a szabad vallásoktatás szervezésével, és ennek keretében biztosítja. Az iskola 

továbbá, egyfelől az alternatív Waldorf-pedagógia elvei alapján világnézeti szempontból 

semleges intézmény, másfelől magánintézmény, amely az egyházi jogi személyek számára az 

iskolai hit- és vallásoktatás biztosítására és megszervezésére nem köteles, és arra nem is 

vállalkozik.  

 

Kirándulások, kulturális rendezvények 

 

A tanulók számára az iskola elsősorban osztályszintű kirándulásokat szervez, amelyek 

pedagógiai célja az életkori sajátosságoknak megfelelő tapasztalatok megszerzése, a 

tanulmányokhoz kötődő kiállítások, tárlatok, terepbejárások, színházi előadások, koncertek 

látogatása. A kirándulások az iskola munkatervében meghatározott tanítási napokon, tanítás 

nélküli munkanapon szervezhetők, amelyet az adott osztálytanító a tanmenetében jelez.  

A TK által megbízott pedagógus vagy szaktanár látja el az iskola kulturális, művészeti 

rendezvényeinek, így különösen: az iskola tanulóinak zenei és euritmia előadásai,  művészeti 

alkotásaik kiállításai, drámaelőadásai szervezését. 

 

Tanulmányi és sportversenyek 

 

Az iskolában a Waldorf-pedagógiából eredően nem képvisel kiemelt szerepet a 

versenyszerűség, elsősorban a szubjektív - a tanulónak önmagához mért - teljesítmények, és 

az egyéni, belső motiváltság támogatott.  

Az iskola minden 5. évfolyamos tanulója részt vesz a magyar Waldorf-iskolák évente 

megrendezett, többnapos görög Waldorf-olimpiáján, amely egyfelől kerettantervi 

követelményként kötelező tanórának minősül, másfelől a játékokon való részvétel kiemelkedő 

sportprogram, művészeti és kulturális tartalmakkal, az iskola mindenkori ötödikes diákjai 

számára.  

Tanulóink részt vehetnek bármely más meghirdetett tanulmányi versenyen, pályázaton,  

Waldorf-iskolák közös részvételével szervezett Partizán Kupán és Hét Sportág Találkozóján, 

valamint a Waldorf Gimnáziumi Olimpián, amelyekre a felkészülést az iskola segíti és 

biztosítja.  
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VII. 

AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI 

 

 

 

VII.1. A gyermekek és tanulók közösségei 

 

VII.1.1. A gyermek felvétele az óvodába 

 

   Az Óvoda minél előbb kapcsolatba kíván kerülni az óvodába jelentkező családokkal. 

A Waldorf Pedagógia és az óvodai élet megismerése érdekében a felveendő gyermekek és 

szüleik – a gyermek 2 éves korától – részt vehetnek heti rendszerességgel úgynevezett Baba-

mama Délutánokon, a hozzájuk kötődő Szülői Esteken és pedagógiai előadásokon. 

   Ezeken a mind szélesebb körben meghirdetett, nyílt alkalmakon az érdeklődők 

bepillantást nyerhetnek a Waldorf Óvodapedagógia szellemi hátterébe és a mindennapok 

gyakorlatába, mely segítségükre van a megalapozott óvoda-választásban. 

 

A felvételre jelentkező családokról az óvoda nyilvántartást vezet. Az ÓK egy tagja – éves 

vállalása alapján – figyelemmel kíséri az ügyvitelt a jelentkezési lapok beérkezésétől a 

folyamat lezárásáig. 

 

Felvételre jelentkezni legkésőbb minden év március 15.-éig lehet, az Óvoda által adott 

jelentkezési lap kitöltésével és leadásával. Az esetleges év közbeni jelentkezések a felvételi 

folyamat rendje szerint zajlanak és legkésőbb 4 hét alatt zárulnak. 

A leadott jelentkezési lapok alapján az ÓK mérlegeli a következő évi csoportbeosztás 

lehetőségeit; összeállítja a felvételi beszélgetések sorendjét; valamint - a szülőkkel való 

egyeztetések alapján – azok időrendjét. 

 

A felvételi beszélgetésre mindkét szülőt, a gyermeket - esetleg testvéreket – várjuk. Az Óvoda 

részéről esetenként két óvónő vesz részt; a fogadóként szóba jövő csoportokból. 

A beszélgetés előtt az óvónők a jelentkezési lap alapján tájékozódnak a gyermek életének 

eddigi alakulásáról; fejlődéséről; Baba-mamás részvétel esetén az ottani jelenlétéről. 

A felvételi beszélgetés - mind a felnőttek, mind a gyermek számára – az első lépcsőfok lehet 

egymás mélyebb megismerésére; az együttműködés kezdeti lépéseinek megtételére; az 

egyetértés megalapozására; avagy a kapott tisztább kép alapján – a szülők részéről - a 

jelentkezés visszavonására. 

A felvételi beszélgetés ideje alatt az óvónők tájékozódnak: 

              a gyermek 

                      - óvodaérettségéről; 

                      - a meglévő csoportokba illeszkedésének lehetőségeiről ( életkori-, pedagógiai-, 

nemi-, temperamentumbeli stb. illeszkedés, ill. összetétel alapján) 

              a szülők 

- ismereteiről és várakozásairól óvodánk nevelési alapelveivel; 

működési rendjével kapcsolatosan. 

 

Az óvónők a szülők minden felmerülő kérdésére válaszolnak. 
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Visszalépés esetén az Óvoda a szülők kérésére a jelentkezési lapot visszaadja, vagy iktatva 5 

évig tárolja/tartja. 

 

  Sikeres felvételi beszélgetés után a szülők tájékoztatást kapnak az Intézmény szervezeti és 

gazdasági felépítéséről. 

   

  Mindezek után a gyermek felvételéről az ÓK dönt, és döntéséről az Intézményi Tanácsot 

tájékoztatja. 

 

  A felvett gyermekeket az óvoda nyilvántartásba veszi, és a gyermek óvodából való távozása 

utáni 5 évig tartja. 

 

VII.1.2. A gyermek iskolába fogadásának és beíratásának rendje 

 

Mi, tanárok és szülők a steineri Waldorf pedagógia alapjaira építve akarjuk tanulóink számára 

a fejlődési teret biztosítani. Ezért várunk minden olyan családot, aki ezen elveknek 

megfelelően kívánja gyermeke fejlődését, tanulását segíteni.  

 

A felvétel menete: 

a) Az iskolába jelentkezni kell. 

b) A szülők a gyermekek személyi adatairól, addigi fejlődésének, életének alakulásáról 

kitöltött kérdőíven illetve a megbeszéléseken tájékoztatják az iskolát. 

c) A kérdőívet a nevelői kollégium állítja össze. 

d) Az iskolába jelentkező családokról az iskola nyilvántartást vezet. A nem felvett 

gyermek esetében 5 évig, a felvett gyermekről, a tanulmányainak befejezését követő 

szintén 5 évig vezeti az iskola a nyilvántartást. 

e) Az induló alsó tagozatos első osztály esetében a jelentkezési határidő március 31, az 

induló gimnáziumi osztály esetén az iskolában végzettek számára december 15, 

külsős jelentkezők számára az oktatási törvényben meghatározottak szerint. Más 

osztályokban év közben is fogadunk jelentkezéseket. 

f) Az iskolába fogadás során ismerkedő beszélgetésekre kerül sor a tanári kollégium 

tagjainak és a szülőknek a részvételével. Az ismerkedő beszélgetéseken a gyermek 

nevelésének pedagógiai kérdései, az iskola gazdasági valamint szervezeti kérdései – 

különös tekintettel a szülők és az iskola kapcsolatának részleteire – megvitatásra 

kerülnek. 

g) Az ismerkedő beszélgetéseken tapasztaltak, a kérdőívek adatai alapján a gyermek 

iskolába fogadásáról, felvételéről az alsó és középtagozaton az osztálytanító a felső 

(gimnáziumi) tagozaton az osztálykonferencia dönt. A döntésről a Tanári Konferencia 

vezető az Intézményi Tanácsot tájékoztatja. 

h) A waldorf iskola 12+1 évfolyamos iskola, így a gyermeket erre az időre veszi fel az 

intézmény. A 8. osztályban, minden év december 15-ig az iskola és a család 

visszatekint az eltelt időszak együttműködésére és előre néz, hogy megújítják-e a 

szerződést a felek felső tagozatra is vagy sem.  

i) Az iskolába fogadás tényéről követő tájékoztató után az Intézmény szerződést, 

írásbeli megállapodást köt az iskolába fogadott gyermekek szüleivel, amelyet a 4. 

számú melléklet tartalmaz. A megállapodás rögzíti az iskolába fogadás tényét, 

valamint az iskola és a szülők együttműködésének módját. A megállapodást a 

személyes körülményekre tekintettel további pontok egészíthetik ki, illetve tartalma 

az Intézményi Tanács és a szülők közös megállapodásával módosítható. 
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j) Az iskolába fogadott gyermek az iskolai munkájához szükséges eszközöket 

használatba kapja, melyeket a használat végeztével visszaad az iskolának. 

 

A gyermekek beiratásának rendje: lsd. 3. sz melléklet. 

 

VII.1.3. A gyermek elbocsátásának rendje 

 

Ha a szülő kezdeményezi: 

a) A szülő felkeresi a gyermekének óvónőjét, osztálytanítóját vagy osztálykísérőjét és 

tájékoztatja a távozási szándékáról. 

b) Ezt követően a szülő a 6. számú mellékletet kitöltve, tájékoztatja az Intézményi 

Tanácsot a távozási szándékáról. 

c) Az Intézményi Tanács vezetője gondoskodik róla, hogy legkésőbb 15 napon belül 

írásos megállapodás szülessen a szerződés felbontásáról. (8. számú melléklet) A 

megállapodás felbontása többek között tartalmazza a gyermek által használt eszközök 

elszámolását és meghatározza az esetlegesen fennálló hátralék rendezésének módját. 

 

Az Intézmény akkor bonthatja fel a megállapodást, ha a gyermek, tanuló kötelezettségeit 

súlyosan megsérti; a szülőkkel való együttműködés a megkötött megállapodás megsértése 

miatt lehetetlenné válik vagy a gyermeknek, tanulónak - fejlődése érdekében - gyógyító 

nevelő intézményre van szüksége. 

 

a) Az óvónő, osztálytanító vagy osztálykísérő felkeresi a gyermek szüleit és tájékoztatja 

elbocsátási szándékáról. 

b) Ezt követően az óvónő, osztálytanító vagy osztálykísérő a 7. számú mellékletet 

kitöltve, tájékoztatja az Intézményi Tanácsot a távozási szándékáról. 

c) Az Intézményi Tanács vezetője gondoskodik róla, hogy legkésőbb 30 napon belül 

írásos megállapodás szülessen a szerződés felbontásáról. (9. számú melléklet) A 

megállapodás felbontása többek között tartalmazza a gyermek által használt eszközök 

elszámolását és meghatározza az esetlegesen fennálló hátralék rendezésének módját. 

 

A gyermek Intézményből való távozásakor minden esetben fel kell tárni a távozást kiváltó 

okokat, kivéve, ha az Intézményi Tanács másképp nem rendelkezik. 

 

VII.2. A munkavállalók közösségei 

 

Az Intézmény munkavállalói közösségét az Intézmény pedagógus-munkakörben 

foglalkoztatott óvónői, tanárai és nem pedagógus-munkakörben foglalkoztatott munkatársai 

alkotják. Az Intézmény munkaviszonyban álló dolgozói munkaköri leírásuk alapján, az egyéb 

jogviszony keretében foglalkoztatottak a szerződésükben meghatározott feladatleírás szerint 

végzik munkájukat. 

Az Intézmény a jogszabályok által kötelező létszámba nem tartozó nem pedagógiai feladatok 

ellátására önkéntes jogviszonyt is létesíthet az önkéntes foglalkoztatásra irányadó 

jogszabályok szerint, ha a feladat megfelelő és szakszerű ellátását így is biztosítani tudja. 
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VII.2.1. Az Intézmény pedagógusai 

 

Az Intézmény pedagógusai munkaviszonyban vagy óraadói megbízásos jogviszonyban állnak, 

munkaviszonyukra a Munka Törvénykönyvét kell alkalmazni az Nkt. és a 326/2013. Korm. 

rend. szerinti eltérésekkel, óraadói megbízásukra – az előbb hivatkozott köznevelési 

jogszabályokkal összhangban - a Polgári Törvénykönyvet. A pedagógusoknak a WÓP-ban és 

a Waldorf-kerettantervben a pedagógus-munkakörök betöltéséhez előírt végzettséggel és 

szakképzettséggel kell rendelkezniük, az ott meghatározott pedagógus diploma mellett 

általános elvárás a Waldorf-pedagógiai képesítés megléte, illetve megszerzése. 

 

VII.2.1.1. Általános rendelkezések 

 

A pedagógus munkakörébe tartozik a tanórai és egyéb foglalkozások megtartása (kötelező 

óra, neveléssel-oktatással lekötött munkaidő), valamint a nevelő-oktató munkával összefüggő 

rendszeres vagy eseti feladatok ellátása. 
 

Pedagógusok kötelező órán felüli munkaköri feladatainak jogszabályban előírt köre: 

- foglalkozások, tanítási órák előkészítése, 

- tanulók teljesítményének értékelése, 

- az iskola kulturális és sportéletének, versenyeknek, a szabadidő hasznos eltöltésének 

megszervezése, 

- tanulók nevelési-oktatási intézményen belüli önszerveződésének segítésével összefüggő 

feladatok végrehajtása,  

- gyermekek, tanulók - tanórai és egyéb foglalkozásnak nem minősülő - felügyelete, 

- a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, 

- a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása, 

- eseti helyettesítés, 

- a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, 

- az intézményi dokumentumok készítése, vezetése, 

- a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői estek, fogadóóra megtartása, 

- osztálytanítói, osztálykísérői munkával összefüggő tevékenység, 

- pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása, 

- a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség, munkacsoportok munkájában történő 

részvétel, 

- munkaközösség-vezetés, munkacsoport-vezetés 

- az intézményfejlesztési és intézményi önértékelési feladatokban való közreműködés, 

- környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása, 

- iskolai szertár fejlesztése, karbantartása, 

- hangszerkarbantartás megszervezése, 

- a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített, tanórai 

vagy egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása, 

- gyakornok felkészülése a minősítő vizsgára, 

- pedagógus-továbbképzésben való részvétel 

 

Waldorf-kerettanterven alapuló többlet munkaköri feladatok: 

- tanári konferenciákon való részvétel  

- vezetői feladatok ellátásában való közreműködés 
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Az Intézmény óvónőire, tanáraira alkalmazni kell a pedagógusokra vonatkozó köznevelési 

jogszabályok előírásait, a WÓP-ban, a Waldorf-kerettantervben elfogadott sajátos 

követelményekre és eltérésekre is figyelemmel. 

Az Intézmény pedagógusainak munkarendjére, kötelező óraszámára vonatkozó részletes 

szabályokat a VI. fejezet tartalmazza. 

 

Az Intézmény pedagógusai az általuk készített vagy használt pedagógiai eszközöket az 

Intézménybe bevihetik, ha az eszköz használata megfelel az Intézmény pedagógiai 

programjainak, a Waldorf-pedagógia elveinek. Gépek, szerszámok, műszaki eszközök, 

berendezések, értékesebb tárgyak bevitelét a pedagógusnak jeleznie kell a gazdasági 

felelősnél, aki a bevitelt rögzíti vagy indokolt esetben a bevitelt megtagadhatja. A 

pedagógusok számára biztosított, könyvtári kölcsönzéssel használható informatikai 

eszközökről az iskolai könyvtár SZMSZ-e rendelkezik. 

 

VII.2.1.2. Az Intézmény pedagógus munkakörei 

 

Óvónő 

Az óvónő feladatai 

 Az óvodai program megvalósítása a csoport mindennapi életében. 

 A rábízott óvodai csoport pedagógiai vezetése. 

 Az óvodai élet teljes körű megtervezése. 

 Személyes felelőssége a csoport, mint közösség fejlődése, valamint az egyes 

gyermekek fejlődésének követése és segítése – a csoportba kerülésétől az iskolába 

való átadásáig. 

 Személyes felelőssége az óvodai élet keretében együtt töltött időre vonatkozóan a 

gyermekek fizikai, egészségi állapota (úgy mint: öltözködés, étkezés, baleset 

megelőzés). 

 A csoportban együtt dolgozó két óvónő tervezeteit együtt készíti el és tevékenységét 

összehangolva végzi. 

 Aktívan részt vesz az Óvónői Konferencia munkájában. 

 

  Az óvónő annak tudatában, hogy a gyermekek fejlődéséhez elengedhetetlenül szükséges 

lelki háttér, biztonságot szolgáltató jó hangulat megteremtésében vezető szerepe van, 

figyelmét a gyermekekre irányítva, a felmerülő problémákat ennek megfelelően áttekintve 

igyekszi megoldani. 

   Tudva, hogy az óvoda közösségét a gyermekek és családjaik valamint az itt dolgozok 

együttesen alkotják, a szülőkkel, munkatársakkal őszinte, jó kapcsolat kialakítására törekszik. 

A szülői esteken és külön előadások szervezésével segíti őket, hogy a Waldorf Pedagógia 

elveiről és az óvodában folyó mindennapi életről megfelelő képet nyerjenek. A szülői, 

munkatársi beszélgetéseken közösen keresik az adódó problémák megoldását, a gyermekek 

érdekében végzett pedagógiai munka közös lehetőségeit. 

 

A munkában az óvónők segítségére vannak 

 A gyermekek élelmezése, gondozása területén a gazdasszony 

 Az épület higiéniás gondozásában a szakmunkatárs 

 A szervezési, kapcsolattartási feladatok elvégzésében a titkár. 

Velük az óvónő folyamatos kapcsolatban áll, a nevelési folyamat érdekében felmerülő 

igényeiket közösen rendezik és határozzák meg. 
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Osztálytanító  

Az osztálytanító az első osztálytól lehetőség szerint nyolcadik osztály végéig vállalja egy-egy 

osztály vezetését. 

Az osztálytanító feladatai: 

 a Tanári Kollégiummal egyeztetetten tanítja osztályában a Waldorf-kerettanterv 

szerinti közismereti, művészeti és szaktantárgyak többségét 

 figyelemmel kíséri és segíti a tanulói szellemi-lelki-testi fejlődését 

 szöveges értékelésben jellemzi a tanulók éves munkáját és fejlődését 

 felkészül az adott osztály éves tevékenységére, a szaktanárokkal együttműködve 

epocha-tervet készít 

 a tanterem arculatának tervezésében, berendezésében, a megvalósítás szervezésében 

részt vesz 

 ellátja az osztállyal kapcsolatos adminisztrációs teendőket, dönt osztályszintű 

pedagógiai kérdésekben, fegyelmi ügyekben javaslattal él 

 folyamatosan kapcsolatot tart a szülőkkel: rendszerességgel szülői esteket tart, 

elősegíti az osztály szülői közössége szellemi, pedagógiai ismereteinek elmélyülését, 

tájékoztat az osztály tanulóközösségéről, a tanulók tanulmányi előmeneteléről, a 

szülők számára nyílt napokat tart, a hónapünnepeken bemutatja az osztály munkáját, a 

szülőknek (előre egyeztetett találkozok, beszélgetések, családlátogatások keretében) 

egyénileg is lehetőséget biztosít személyes beszélgetésekre, „táskaposta” útján 

tájékoztat a szükséges tudnivalokról 

 az osztályában tanító szaktanárokkal kölcsönösen figyelemmel kísérik egymás 

munkáját 

 kötelessége a tanári konferencián való részvétel és a pedagógiai munkába történő 

bekapcsolódás 

 részt vesz a helyettesítésben, ügyeletben, az iskolai ünnepek, rendezvények 

szervezésében, bonyolításában 

 követi tanítványai személyiségének alakulását, a Waldorf-pedagógia elvei szerint 

neveli-oktatja osztályának tanulóit egyéni fejlődésük tényezőit figyelembe véve, segíti 

a közösség kialakulását és harmonikus fejlődését 

 koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok nevelő munkáját, szükség 

esetén látogatja óráikat, tájékoztatja az osztályban tanító pedagógusokat a tanulóival 

kapcsolatos, a pedagógiai folyamatokat érintő bármely kérdésről és körülményről 

 aktív és közvetlen pedagógiai kapcsolatot tart fenn a szülőkkel és a tanulók életét, 

tanulmányait segítő személyekkel 

 ellenőrzi az osztályt érintő pénzügyeket 

 figyelemmel kíséri a tanulók pedagógiai haladását, tanulmányi előmenetelét, külön 

figyelmet fordít a hátrányos helyzetű vagy nehezebb körülmények között lévő tanulók 

segítésére 

 ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat (napló pontos vezetése, 

statisztikai adatszolgáltatás, továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció, mérésekkel 

kapcsolatos adminisztráció stb.) 

 saját hatáskörében indokolt esetben előzetes kérés alapján tanévenként 3 nap távollétet 

engedélyezhet osztályában, igazolja a hiányzásokat 

 tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskolai feladatokról és azokban közreműködésre 

mozgósít 

 közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében 

 javaslatot tesz szociális kedvezményre 
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 tagja a fegyelmi bizottságnak az osztály tanulója elleni fegyelmi eljárásban 

 részt vesz az osztálytanítói munkacsoport munkájában 

 javaslataival és észrevételeivel, a kijelölt feladatok elvégzésével elősegíti a közösségi 

tevékenységek eredményességét 

 tanulmányi kirándulást és kulturális programokat szervez. 

 

Szaktanár 

A szaktanár a szaktárgy oktatásának felelőse. 

A szaktanár feladatai: 

 figyelemmel kíséri a tanulók egyéni fejlődését, tanulási szokásait, tanulmányi szintjét, 

ezeknek megfelelően segíti tanulmányait 

 az osztálytanítókkal összhangban tantárgyának lehetőségei között végzi a tanulók 

nevelés-oktatását 

 a szakórák tematikáját az életkori sajátosságok, az osztályok jellemzőinek 

figyelembevételével, a tantárgy adta speciális minőségben az iskola pedagógiai 

munkájának megfelelően állítja össze és valósítja meg 

 munkáját a hónapünnepeken, nyílt napokon, nyitott órákon mutatja be 

 elvégzi az általa tanított osztályokkal kapcsolatos adminisztrációt (naplóvezetés, 

adatlapok kitöltése) 

 év végén szöveges értékelést ad a tanulók tantárgyi munkájáról 

 kapcsolatot ápol a szülőkkel, tájékozatja őket a tanulókat és a tantárgyat érintő 

kérdésekben 

 kötelessége a Tanári Konferencián való részvétel, az ott folyó pedagógiai munkába 

történő bekapcsolódás 

 kötelessége az iskola teljes életében való részvétel (ügyeletek, helyettesítés, iskolai 

ünnepek, rendezvények,stb.) 

 

Osztálykísérő 

A felső tagozat ideje alatt az osztálykísérő koordinálja az osztály iskolai életét. 

Az osztálykísérő feladatai: 

 figyelemmel kíséri a gyermek egyéni és szociális fejlődését, és az osztályközösség 

fejlődését 

 heti rendszerességgel osztálykísérői órát tart 

Az osztálykísérő munkáját a tanulók által egyénileg választott mentortanárok segítik. 

 

Tanácsadó tanár 

A Tanári Kollégium eseti, időszakos vagy folyamatos közreműködésre felkérhet, munkájába 

bevonhat a Waldorf-pedagógiában elmélyült hazai vagy külföldi tanárokat, szakértőket. A 

tanácsadó tanár feladatait az iskolával kötött szerződése határozza meg. 

 

VII.2.1.3. Az Intézmény pedagógusainak közösségei 

 

Az Óvónői Kollégium 

A nevelőtestület, vagyis az óvónői konferencia az intézmény pedagógusainak közössége, 

nevelési kérdésekben a közoktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó 

szerve, ellátja az óvoda vezetését. A nevelőtestület tagjai az óvodában dolgozó pedagógusok. 

A nevelőtestület (óvónői konferencia) feladatai és jogai: 

A nevelőtestület legfontosabb feladata a pedagógiai program létrehozása és egységes 

megvalósítása, biztosítva ezzel a Waldorf pedagógiai alapelveknek megfelelő meleg, oldott 
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óvodai környezetet az óvodába járó gyermekek számára. Ennek a komplex feladatnak 

megfelelően a nevelőtestület véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik minden, az 

intézményt érintő ügyben. 

A nevelőtestület döntési jogköre: 

- a pedagógiai program elfogadása, 

- az SZMSZ és a házirend elfogadása, 

- a nevelési év munkatervének jóváhagyása, 

- átfogó értékelések és beszámolok elfogadása, 

- döntés az óvodai csoport összetételéről (a jelentkezési kérelmek elbírálásával), állásfoglalás 

az iskolaérettség kérdésében, 

- állásfoglalás az egyes gyermekeket vagy a gyermekközösség egészét érintő pedagógiai, 

vagy egyéb jellegű kérdésekben. 

A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az intézmény működésével 

kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

A nevelőtestület véleményét ki kell kérni: 

- a nevelési-oktatási intézmény költségvetésében szakmai célokra rendelkezésre álló 

pénzeszközök felhasználásának megtervezésében, 

- a nevelési-oktatási intézmény beruházási és fejlesztési terveinek megállapításában, 

- külön jogszabályban meghatározott ügyekben. 

A nevelőtestület az adott nevelési év költségvetésének tervezésekor elkészíti azon fejlesztések 

körét, amelyek a pedagógiai munka magasabb színvonalú ellátását segítik, és javaslatát- a 

fontossági sorrend megjelölésével és annak rövid indoklásával -a fenntartónak átadja. A 

beruházásokról - a rendelkezésre álló anyagi források figyelembevételével - a fenntartó dönt, 

döntéséről a nevelőket tájékoztatja. 

Az Óvónői Kollégium (ÓK.) ülései: 

Az ÓK. feladatainak ellátása érdekében évente kétszer hosszabb időtartamú ülést, évnyitó és 

évzáró konferenciát tart, ezen kívül heti rendszerességgel ülésezik, azaz konferenciát tart. A 

konferenciákat választott vezető irányítja. 

Az ÓK: vonatkozó napirendi pontjához az egyetértési jogot gyakorlok képviselőjét meg kell 

hívni 

Rendkívüli ülést kell összehívni, illetve a konferencián napirendi pontként kell beilleszteni, ha 

bármely pedagógus, vagy a szülői közösség ezt kezdeményezi. Nevelőtestületi ülést az 

intézményvezető akkor hív össze, amikor ezt jogszabály előírja, vagy az intézmény egészét 

érintő kérdések tárgyalására kerül sor. 

A konferenciákról minden esetben tartalmi jegyzőkönyv készül, amelyet a választott 

jegyzőkönyvvezető vezet és aláír. 

A nevelőtestület döntései: 

A nevelőtestület lehetőleg konszenzussal hozza döntéseit. Ennek hiányában, többszörösen is 

megpróbálva konszenzusra jutni, szavazással dönt a vitás kérdésekben. 

 

A Tanári Kollégium 

 

A Tanári Kollégium az iskolában tanító tanároknak és az általuk meghívottaknak a közössége. 

A Tanári Kollégium az iskola vezető és pedagógiai testülete. A Tanári Kollégium teljes jogú 

tagja az iskolában tanító minden tanár, ideértve az óraadó tanárokat is. A Tanári Kollégium 

minőségi pedagógiai munkájának alapfeltétele a pedagógusok folyamatos képzése, 
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önképzése, ennek egyik területe a heti rendszerességgel megtartott Tanári Konferencia, 

amelynek részletes szabályozását a VI. fejezet tartalmazza. 

 

VII.2.2. Az Intézmény nem pedagógus munkatársai 

 

Az Intézmény feladatainak ellátásában nem pedagógus munkakörben részt vesznek a nevelő-

oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben, valamint a gazdasági, ügyviteli, műszaki, 

kisegítő munkakörben foglalkoztatottak – utóbbiak létszáma az Intézmény pedagógusainak 

teljes munkaidőre számított létszáma 20%-ában maximált. 

 

A nem pedagógus munkakörökben foglalkoztatottak az Intézménnyel a Munka 

Törvénykönyve szerinti munkaviszonyban állnak vagy foglalkoztatásuk a Polgári 

Törvénykönyvben szabályozott munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (megbízás, 

vállalkozás) keretében történik.  

 

Nem pedagógus munkakörök 

 

Intézménytitkár 

Az intézménytitkár feladata az Intézménnyel kapcsolatos adminisztratív teendők ellátása 

munkaköri leírása alapján. 

 

Gazdasági felelős/vezető 

Az Intézmény önállóan gazdálkodó jogi személy. A hatékony és felelős gazdálkodást 

gazdasági felelős/vezető foglalkoztatása biztosítja. A gazdasági felelős/vezető feladatait 

munkaköri leírása alapján látja el. 

 

További munkaköri lehetőségek: konyhai dolgozó, takarító, gondnok. E feladatok ellátása 

munkaköri leírásuk alapján történik. 

 

VII.2.3. Az Intézmény munkatársainak felvételéről és elbocsátásáról 

 

Bármely személy, így bármely szülő természetesen jogosult az iskola és óvoda munkájában, 

azaz az intézmény szerveinek az életében munkatársként részt venni – az érintett szervekre 

vonatkozó szabályoknak megfelelően. 

 

 Az iskola és óvoda valamennyi pedagógusi munkakörben tevékenykedő munkatársa – 

az Intézmény és közte létrejövő – munkaszerződés és munkaköri leírás alapján végzi 

munkáját. Előbbi a hatályos munkaügyi jogszabályok szerinti jogokat és 

kötelezettségeket tartalmazza. 

  Az intézmény egyéb munkakörökben foglalkoztatott munkatársai munkaszerződés 

(vagy a munka végzésére irányuló egyéb jogviszony) és munkaköri leírás alapján 

végzik tevékenységüket. Valamennyi foglalkoztatott esetében a jogviszony 

létrejöttéről az Intézményi Tanács dönt, esetükben a Munka Törvénykönyve szabályai 

érvényesek.  

 A gazdasági szerv tagjai munkatársi nyilatkozatot tesznek az iskola működéséhez 

felmerülő szükségletek biztosításában való közreműködésre. 

 

Az új munkatársak felvételi folyamata: 
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1. Az intézmény munkatársai (tanárok, óvónők, gazdasági munkatársak) minden év február 

28-ig két évre előre készítenek egy tervet, melyben leírják mennyi és milyen típusú, 

képességű, végzettségű munkatársra van szüksége az intézménynek (tanár, óvónő, gazdasági 

munkatárs). Az új tervek készítésénél figyelembe veszik az előző évi tervezés és megvalósítás 

tapasztalatait. A tervezési folyamat létrejöttének felelőse tanárok esetén a tanári kollégium 

(továbbiakban TK) vezető, óvónők esetén az óvónői kollégium (továbbiakban ÓK) vezető, 

gazdasági munkatárs esetén a gazdasági felelős (továbbiakban GF). 

 

2. Amikor a munkatárs felvételének szükséglete jelentkezik, akkor a pedagógusoknál a TK 

vagy ÓK vezető, gazdasági munkatársaknál a GF az Intézményi Tanács (továbbiakban IT) elé 

terjeszti írásban a javaslatot a: 

 - felvétel megvalósíthatóságára, pontos tartalmára, céljára 

 - felvétel idejére 

 - javasolt jogi formájára 

 - pénzügyi vonzatára 

 

3. Az Intézményi Tanács mérlegeli a kérést, összeveti a tervet és a jelentkező igényt, majd 

dönt. 

 

4. Pozitív döntés esetén az IT mandátumot, felhatalmazást ad a felvételi eljárás 

lebonyolítására, és a szükséges munkaszerződés megkötésére is. A felhatalmazást tanárok 

felvétele esetén személyügyi konferenciának (továbbiakban SZK), óvónők felvétele esetén 

ÓK-nak, gazdasági munkatárs esetén gazdasági konferenciának (továbbiakban GK) adja meg 

az IT.  

 

Az eljárás lebonyolítása pedagógusok esetén 

 

      a. A pedagógusok felvételiztetését tanárok esetén az SZK, óvónők esetén az ÓK végzi.  

      b. Az állás meghirdetésre kerül tanárképzéseken, antropozófus folyóiratokban és egyéb 

helyi hirdetési helyeken. 

      c. A felvételiztető csoport írásbeli jelentkezést kér, önéletrajzzal a nevelők által előre 

megadott szempontok alapján.  

      d. A beérkezett önéletrajzokból a beszélgetésre alkalmasnak gondolt jelöltekkel rövid 

tájékoztató megbeszélés történik, melyben elmondásra kerül: 

 - Milyen munkakör betöltésére keresünk tanárt, óvónőt? 

 - Milyen elfoglaltságot, felelősséget, elköteleződést jelent a munkában való   

részvétel? 

 - Milyen juttatást tud biztosítani az intézmény? 

 - Hogyan zajlik tovább a felvételi folyamat? 

 e. Amennyiben továbbra is fennáll a kölcsönös érdeklődés a jelölt és az intézmény 

képviselői között, akkor új időpont egyeztetéssel zárul a tájékoztató beszélgetés. 

 f. Az első felvételi beszélgetésen az Személyügyi Konferencia vagy ÓK esetén minimum 

két ember, de legalább a csoport 50%-a jelen van. Kérdések, kérések, információk hangzanak 

el a waldorf pedagógia alapjairól. 

 g. A beszélgetésen egy, a jelölt megismerését segítő kérdéssor is átadásra kerül, melyre 

írásban kér választ a csoport még a következő találkozás előtt legalább 3 nappal. 

 h. Amennyiben továbbra is fennáll a kölcsönös érdeklődés a jelölt és az intézmény 

képviselői között, akkor új időpont egyeztetéssel zárul a felvételi beszélgetés első része. 

 i. A második felvételi beszélgetésen az SZK vagy ÓK teljes létszámban van jelen. 
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      j. A beszélgetésen az írásban megválaszolt kérdések, és további konkrétumok hangzanak 

el a bevezető szerződés, munkaszerződés pontjai nyomán. 

 k. A második felvételi beszélgetést követően az alkalmasnak gondolt jelöltnek 5 napos 

hospitáláson kell részt venni az iskolában, vagy óvodában. A hospitálásban tapasztaltakat 

kölcsönösen megosztják egymással a jelölt és a nevelő. 

 l. Több jelentkező esetén az SZK vagy ÓK kapcsolatot tart a már meghallgatott 

jelentkezővel és tájékoztatja a döntés várható időpontjáról. Adott esetben az első kör utáni 

nemleges válaszról azonnali tájékoztatást kap a jelentkező.  

    m. Az SZK vagy ÓK konszenzusra törekedve foglal állást. Ha nincs konszenzus, vagy 

megállapodás a felvételről, akkor nem történik meg a felvételi. 

     n. Konszenzus esetén a pozitív döntést az SZK külön jelzi a TK felé, majd megtörténik a 

próbaidős szerződés megkötése. Erről az ÓK és SZK tájékoztatja az IT-t. 

 o. A következő lépés a felvett nevelő fokozatos bevezetése a waldorf pedagógia és az 

intézmény életébe, szakmai pártfogó segítségével. 

      p. A szakmai pártfogó egy-két hét aktív segítségnyújtást követően kb. 1,5-2 hónapig 

erősebb figyelemmel kíséri és segíti az új munkatárs beilleszkedését. Közben folyamatos 

visszajelzést biztosít számára. 

 r. Próbaidő végén (szerződés szerint 3 hónap után, majd 1 teljes tanév után ismét) értékelő 

beszélgetés történik, a felvételen részt vettek közreműködésével. A záró beszélgetés felelőse a 

szakmai pártfogó.  

 s. Végül a tapasztalatok összegzése, és visszajelzés TK, ÓK, GK, és IT részére. 

 

Az c-n pont között leírt folyamat hossza nem haladhatja meg a 30 napot. Rendkívüli esetben- 

ha a hospitálás biztosítása megkívánja - a folyamat 15 nappal hosszabbítható. 

 

Új tanárok felvételi szempontjait tartalmazza még a 10. sz melléklet. 

 

Az eljárás lebonyolítása gazdasági munkatársak esetén 

  

 a. GK létrehoz egy felvételiztető csoportot. Tagjai gazdasági munkatársak (akivel együtt 

fog dolgozni az illető), tanárok vagy óvónők (gazdasági összekötő, amelyik tagintézményt 

érinti. Ha mind a kettőt érinti, akkor mind a két helyről), IT tag. A csoport mandátumot kap a 

szerződés megkötésre is. 

 b. A betöltendő állás meghirdetése megtörténik, először szülői körben, majd egy hét után 

nyilvánosan (újsághirdetés). 

 c. A felvételiztető csoport írásbeli jelentkezést kér, önéletrajzzal előre megadott 

szempontok alapján.  

 d. Írásbeli jelentkezést követően megtörténik a felvételi beszélgetésre alkalmasnak 

gondolt pályázok kiválasztása  

 e. Szóbeli megbeszélést követően kiválasztás. Itt történik meg a segítő munkatárs 

kijelölése is. 

  f. Próbaidős szerződés megkötése, erről GK, IT tájékoztatása. 

 g. A segítő munkatárs egy-két hét aktív segítségnyújtást követően kb. 1,5-2 hónapig 

erősebb figyelemmel kíséri és segíti az új munkatárs beilleszkedését. Közben folyamatos 

visszajelzést biztosít számára. 

 h. Próbaidő végén (szerződés szerint 3 hónap után, majd 1 teljes tanév után ismét) értékelő 

beszélgetés történik, a felvételen részt vettek közreműködésével. A záró beszélgetés felelőse a 

segítő munkatárs.  

 i. Végül a tapasztalatok összegzése, és visszajelzés TK, ÓK, GK, és IT részére.  

Az a-i pontban leírt folyamat hossza nem haladhatja meg a 30 napot. 
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VII.2.3.2 Az elbocsátási folyamat lépései 

 

Határozatlan idejű szerződéses munkatárs esetében: 

 

1. Amennyiben a munkatárs kezdeményezi 

 

 a. Írásban jelzi szándékát a munkáltató személynek (az intézmény megbízott 

igazgatójának) 

 b. Az intézménytitkár és szükség esetén a GK véleményt formál, előkészíti az 

elbocsátáshoz szükséges jogi, gazdasági bizonylatokat és pénzügyi elszámolásokat. 

 c.  A távozni kívánó munkatárs tanárok esetén a személyügyi konferencia, óvónők 

esetén az ÓK, gazdasági munkatárs esetén a GK két-két tagjával és az intézményi titkárral 

közösen leülnek egyeztetésre. 

 d. Amennyiben szükséges, akkor a szerződés felbontását az IT elé terjeszti egyeztetésre, 

megvitatásra, kiértékelésre. Amennyiben nem szükséges, akkor a munkáltató (igazgató) 

megteszi hozzájáruló nyilatkozatát a távozáshoz, az IT tájékoztatása mellett. 

 

A teljes folyamat nem lehet hosszabb, mint 15 nap. 

 

2. Amennyiben az Intézmény kezdeményezi 

Az Intézmény akkor bonthatja fel a megállapodást, ha a nevelő vagy gazdasági munkatárs 

a munkaszerződésében vagy a munkaköri leírásában foglaltakat nem, vagy részben teljesíti 

vagy a kötelezettségeit súlyosan megsérti; vagy a kollégákkal (nevelő, gazdasági 

munkatárs), vagy a szülőkkel való együttműködése lehetetlenné válik. 

 

 a. Az indoklással ellátott írásbeli indítványt a javasló személy eljuttatja tanár esetén TK, 

óvónő esetén ÓK, gazdasági munkatárs esetén GK elé. 

 b. A megszólított konferencia tárgyalja az ügyet és véleményt formál. 

 c. Ezt követően az ügyet az adott konferencia az IT elé terjeszti, ahol lehetőleg a javasló 

személy vagy személyek és az érintett személy is jelen van. 

 d. Az IT dönt. 

 

A teljes folyamat nem lehet hosszabb, mint 15 nap. 

 

 

Határozott idejű, megbízási szerződéses munkatárs esetében: 

 

1. Tartós, fél évnél hosszabb megbízás esetén az eljárás úgy, mint a határozatlan idejű 

szerződéses munkatársak esetén. 

2. Eseti célfeladat esetén: jog szerinti eljárás, szerződés szerint. 

3. Eseti 50.000 Ft alatti megbízás esetén, költségvetési soron belül az adott szerv felelősének 

előkészítése mellett, az intézmény képviselőjének aláírásával. 

 

 

VII.2.3.3. Rendkívüli esetek 

 

Az óvoda vagy iskola működését súlyosan veszélyeztető helyzetben az IT vezetője rendkívüli 

ülés keretén belül a TK, ÓK, GK vezetővel közösen, egyhangú elhatározással, konszenzussal 

a meglévő szabályrendszert megváltoztathatja. 
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VII.2.3.4. Visszatekintés, korrekció 

 

A felvételt nyert munkatárssal a próbaidő végén (szerződés szerint 3 hónap után, majd 1 teljes 

tanév után ismét) értékelő beszélgetés történik, a felvételen részt vettek közreműködésével. A 

záró beszélgetés felelőse a szakmai pártfogó.  

Az IT, ÓK, TK, GK vezetőjének soros találkozóján rá kell nézni a kiértékelésre. Ekkor az 

adott kollégium vezetője (TK vagy ÓK vagy GK) értesíti az IT vezetőjét, aki a soron 

következő IT ülésen tájékoztatja az IT tagokat. 

A rendkívüli felvételek vagy elbocsátások esetében maximum két hónapon belül meg kell 

nézni, hogy a hozott intézkedés elérte-e a kívánt eredményt. Amennyiben nem, úgy mindent 

el kell követni, a mihamarabbi teljesülésért. 

 

VII.2.3.5. Adatkezelés 

Minden munkatárs felvételével és elbocsátásával kapcsolatos anyagot rögzítve, gyűjteni kell 

papír alapon vagy elektronikus formában. Az így készült jegyzőkönyvekbe –az IT vezetőnél 

történt előzetes bejelentkezés alapján- az irodában, minden munkatárs betekinthet. 

 

VII. 2.4. A gazdasági szerv 

 

A gazdasági szervünk feladata az iskolánkban, óvodánkban nevelt gyermekek oktatásához 

szükséges feltételek (oktatási környezet) biztosítása; a nevelés során fellépő igények 

kielégítése és annak a tudatosítása, hogy milyen hatással van az ennek kapcsán elvégzett 

tevékenységünk az emberekre és a környezetünkre.  

 

A gazdasági szerv célja, feladata, felelőssége 

 

A gazdasági szerv célja az, hogy: 

- a benne résztvevők tudatos közösséget alkossanak, és ez a közösség törekszik 

megismerni küldetését, „jelen” van a környezetében. 

- az intézmények „fülévé” váIik, amely meghall minden igényt, ezek 

megvalósítására megoldásokat dolgoz ki. 

- működését törvényes, legális keretek között végezze.  

- a folyamataiban törekszik az egyszerű, áttekinthető, bürokrácia-mentes, tiszta 

formák kialakítására 

- segítse és erősítse az intézményen belüli és azt körülvevő környezet egymásra 

utaltság kérdésének napi szintű megértését.  

 

A gazdasági szerv középpontjában a gazdasági konferencia (továbbiakban GK) áll, aminek a 

feladta és felelőssége az intézményben felmerülő igények összegyűjtése, továbbá ezen 

igények teljesítéséhez szükséges feladatok delegálása, végrehajtatása és ellenőrzése. 
 

A gazdasági konferencia tagja az Intézmény valamennyi munkatársa, aki nem nevelői, 

pedagógia munkakörben végzi feladatát. A GK munkájában rendes tagként részt vesz továbbá 

vállalásos alapon a pedagógiai kollégiumok két-két képviselője. Négy elkülöníthető területen 

járulnak így hozzá az Intézmény egységes és harmonikus működéséhez: 

- operatív munkatársak (konyhai dolgozók, gazdasszony, gondnok, takarítók); 

- gazdasági munkatárs; 

- irodai ügyintéző; 

- óvónők és tanárok. 



 45 

 

A gazdasági felelős szerepkörét, a gazdasági munkatárs munkaköri leírása alapján látja el. 

 

A gazdasági konferencia tagjai részt vesznek a kis GK ill. a nagy GK ülésein. 

 

A kis GK kéthavonta tekint rá a mindennapos tevékenységekből származó tapasztalatokra, 

feladatokra, segíti a kölcsönös és hatékony együttműködést, a felmerülő problémákat, 

javaslatokat megvitatja, törekszik az optimális megoldásokra, ha kell, továbbítja a megfelelő 

kollégiumok, szervek felé az információkat.  

 

A nagy GK legfőbb feladata az Intézmény költségvetésének segítése. Az eszközök, igények 

felmérése, előkészítése a következő tanév szükségleteinek összegyűjtése a pénzügyi 

folyamatok előtt. a Fenntartó egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt 

költségvetési folyamat előírásainak megfelelően. 

 

A gazdasági felelős előkészíti az iskola és óvoda éves költségvetését, szervezi az éves 

költségvetési folyamatot. Az elfogadott költségvetést betartja és betartatja.  

 

 

 

 

 

 

Készült: Szombathely, 2016. október 19. 
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Függelék – a jogszabályok által előírt további szervezeti és működési szabályozási  

kérdésekről 

1. Adategyeztetés és Térítési díj befizetése: 

Intézményünk egységes intézmény: óvoda, általános iskola, gimnázium és alapfokú művészeti 

iskola egyben. 

Minden tanév megkezdése előtt a szülőknek adategyeztetésen kell részt venniük a gyermekek 

adott tanévre vonatkozó adatainak (pl. személyes adatok, étkezési-, napközi igény stb) 

aktualizálása céljából. Az adategyeztetés rendjét a 14. számú melléklet tartalmazza. 

A tanévet megelőző adategyeztetés, vagy beiratkozás alkalmával a szülő nyilatkozatot tesz, 

hogy a művészetoktatást gyermeke számára hol kívánja igénybe venni, majd a térítési díj 

összegéről a gazdasági felelős tájékoztatja. 

A művészetoktatás térítési díját a Köznevelés törvény által megjelölt határon belül határozzuk 

meg, az éves költségvetést figyelembe véve, arányosan a művészeti órák számával. 

A térítési díjat készpénzben az irodában, vagy átutalással az intézmény bankszámlájára kell 

befizetni a tanév végéig. 

2. Étkeztetés módja, étkezési térítési díj megállapítása 

A tanulót a következő kedvezmények illetik meg: 

100%-os kedvezmény: 

- óvodában és 1-8. évfolyamon, ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi 

támogatásban részesül, 

50%-os kedvezmény: 

- ha a családban 3 vagy több eltartott gyermek él 

- tartós betegség esetén. 

 

A fenti kedvezményeket igazolással alá kell támasztani, amelyet beiratkozáskor, 

illetve minden tanévet megelőző adategyeztetés alkalmával kell benyújtani az 

intézménytitkárnak. 

 

Az étkezés 

Az iskolai étkeztetés független a napközis, ill. tanulószobai foglalkozásoktól. 

Az étkezés ideje: 

tízórai:  az első szünetben 09.45-kor 

ebéd:   12.10-től 14.30-ig  

uzsonna:  napközis/tanulószobás foglalkozáson résztvevő tanulók részére 14.30-

tól. 

 

Az étkezési térítési díjakat minden hónap meghatározott napjáig előre kell 

személyesen az intézménytitkárnál, vagy átutalással az erre a célra rendszeresített intézmény 

bankszámlájára befizetni. 

Hiányzás esetén az étkezés lemondható telefonon vagy személyesen az intézmény titkárságán 

legkésőbb az étkezés előtti napon 08.30 óráig. 

Az iskola az igénybe nem vett étkezésekre előre befizetett díjat - időben történt bejelentés 

esetén - túlfizetésként a következő hónapra elszámolja, vagy visszafizeti. Betegség esetén az 

ételt éthordóban el kell vinni. 
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3. A tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás részletes szabályait az 

intézmény házirendje tartalmazza. 

 

4. A vezetők közötti munkamegosztás, a vezető helyettesítési rendje 

Az intézmény élén a megbízott igazgató áll, aki tevékenységét a gazdasági felelős és az 

intézménytitkár közreműködésével látja el. Az igazgató ellátja a jogszabályok által, a 

hatáskörébe utalt feladatokat, felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért. 

Feladata és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területre kiterjed, amelyet 

munkaköri leírása tartalmaz. Az igazgató távolléte, akadályoztatása esetén az óvónői/tanári 

kollégium vezetője, a gazdasági felelős és az intézménytitkár veszi át a feladatkörét. 

 

5. Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok 

 Balesetvédelem 

-A tanév megkezdésekor minden tanulónak baleset- és tűzvédelmi oktatáson kell részt 

vennie. Az oktatásra a tanév első hetében kerül sor, ahol megismerik és tudomásul veszik a 

Házirend ide vonatkozó részét. 

-A tanulók az általuk észlelt baleseteket, balesetveszélyes helyzeteket azonnal 

kötelesek jelezni az iskola valamely felnőtt dolgozójának. 

 

A felnőtt és gyermekbalesetek esetén értesíteni kell az intézménytitkárt, aki a balesetről 

jegyzőkönyvet vesz fel.  

 

Egészségvédelem 

-A tanulók részére – egészségi állapotuk ellenőrzésére – iskolaorvosi rendelés, 

szűrések, védőnői tanácsadás áll rendelkezésre. 

-Az iskola épületében dohányozni tilos. Dohányárut közoktatási intézményben tilos 

árulni! 

 

Vagyonvédelem 

- Az iskola dolgozói és tanulói kötelesek az iskola vagyontárgyainak, az oktatás során 

rábízott felszerelési tárgyaknak, taneszközöknek, műszereknek állagát megóvni. 

- Az anyagi károkért mindenki anyagi felelősséggel tartozik. 

 

Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők 

Tűzvédelem 

A tűzvédelmi szabályok betartása mindenki számára kötelező. Tűz esetén a Tanári/Óvónői 

Kollégium megbízottja gondoskodik az illetékes szervek értesítéséről. Ezzel részletesen a 

Tűzvédelmi Szabályzat és a Tűzriadó terv foglalkozik, amely tartalmazza épületenként a 

levonulási útvonaltervet. 

 

 Bombariadó  

Bombariadó esetén az intézményekben a lehetőségekhez képest azonnal értesíteni kell a 

rendőrséget, és a továbbiakban a rendőrség által javasolt magatartás valamint utasítások 

szerint kell eljárni (az épület kiürítése, lezárása, a tanulók biztonságos elhelyezése). 

    A rendőrségi hívás után azonnal értesíteni kell a fenntartót. 
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6. A kapcsolattartás rendje a pedagógiai-, a gyermekjóléti- és az egészségügyi 

szakszolgálattal 

Pedagógiai Szakszolgálat 

A kapcsolatfelvétel a tanár, a szülő, illetve a tanár és a szülő közös megegyezése alapján 

történik. Az iskola biztosítja a tanuló számára a vizsgálaton való részvételt. Az iskola a 

„Határozatban” megállapítottak szerint jár el. Minden tanév elején az adott tanévben aktuális 

felülvizsgálatokról az iskola jelentést készít a szakszolgálat részére. 

 

Gyermekjóléti szolgálat 

Kapcsolatfelvétel az intézmény vagy a szakszolgálat kezdeményezésére történik. Az 

intézmény a szülővel és a szakszolgálattal való szoros együttműködésben, a határozatoknak 

megfelelően jár el. 

 

Egészségügyi szakszolgálat 

Az intézmény és a házi gyermekorvosi szolgálat közötti megállapodása alapján biztosítja az 

iskolai tanulók és az óvodai gyermekek rendszeres egészségügyi felügyeletét. A 

tanulók/gyermekek részére – egészségi állapotuk ellenőrzésére, felülvizsgálatára – 

óvoda/iskolaorvosi rendelés biztosított. Az óvoda/iskolaorvos elvégzi – vagy szakorvos 

részvételével biztosítja – a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi 

területeken: 

o fogászat: évente két alkalommal 

o belgyógyászati, szemészeti vizsgálat: évente egy alkalommal 

o a tanulók fizikai állapotának mérése: évente egy alkalommal 

o a továbbtanulás előtt álló tanulók vizsgálata 

A fentiek ellátásáról minden tanév elején munkaterv készül. 

A védőnői tanácsadás helye az orvosi szoba. Az óvodai/iskolai védőnő elvégzi a 

gyerekek/tanulók tisztasági szűrővizsgálatát. A vizsgálatokhoz óvónői/tanári felügyeletet 

biztosítunk. 

Az intézmény felnőtt dolgozói részére a „33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, 

szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről  

foglalkozás egészségügyi szolgálatról” szóló törvény keretében orvosi alkalmassági 

vizsgálatot biztosít, amit szerződésben megállapodott orvossal végeztet el.  

7. Iskolai ünnepek, rendezvények, megemlékezések rendje 

Az intézmény a tanév (óvoda/iskola) rendjében meghatározottak szerint a következő 

ünnepeket, rendezvényeket és megemlékezéseket tartja: 

- Tanévnyitó: az első tanítási napot megelőző napon 

- Mihály nap és Bátorságpróba: szeptember 

- Aradi vértanúk napja: október 6. 

- 1956-os forradalom napja: október 23. 

- Márton Nap: november 

- Nyílt Nap: november 

- Márton Bazár: november 

- Szent Miklós: december 

- Adventi készülődés, ráhangolódás 

- Adventi spirál: a téli szünet előtti napon 
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- Hóünnep: a tanév során két alkalommal, az őszi és a tavaszi időszakban 

- Farsang: februárban 

- 1848/49-es szabadságharc napja: március 15. 

- Tavaszünnep: márciusban 

- Drámanapok: májusban 

- Ballagás: 12. osztály, 8. osztály 

- Euritmia zárás, bemutató: májusban 

- Nyárünnep és bizonyítványosztás: az utolsó tanítási nap után egy héttel 

 

8. Iskolai sportkör és a megbízott igazgató közötti kapcsolattartás formái és rendje 

Tanórán kívüli foglalkozások rendje 

Az iskola a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei szerint tanórán kívüli foglalkozásokat 

szervez. Tanórán kívüli foglalkozás tartását a tanulók közössége, a szülői szervezetek, 

kezdeményezhetik az osztálytanítónál. A tanórán kívüli foglalkozások szervezése, az igények 

felmérése a tanév elején történik. A foglalkozások a Tanári Konferencia által jóváhagyás 

alapján indíthatok. A tanulók jelentkezése a foglalkozásokra önkéntes.  

 

9. Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje 

 

Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje 

Intézményünk az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer 

(KIR) révén tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt 

dokumentumrendszert alkalmaz a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak 

megfelelően. Az elektronikus rendszer használata során ki kell nyomtatni és az irattárban kell 

elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát: 

_ az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása, 

_ az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések, 

_ 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. Az 

adatokhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott személy (intézménytitkár) férhet 

hozzá. 

10.Pecséthasználati jogkör szabályozása 

A bélyegző lenyomatok használati rendjét az „Intézmény bélyegzői, használatuk 

rendje” (15. sz melléklet) tartalmazza. 

11. Nyilvánosságra hozatal módja és formái 

Intézményünk pedagógiai programjai nyomtatott formában az intézmény irodájában, 

illetve elektronikus formában a honlapon tekinthető meg. 
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Az SZMSZ mellékletei: 

 
1. sz. melléklet - WTK Alapszabály 

 

2. sz. melléklet - Alapító okirat 

 

3. sz. melléklet - Iskolai beiratkozás rendje 

 

4. sz. melléklet - Szülői megállapodás, iskolai 

 

5. sz. melléklet – Szülői megállapodás, óvodai 

 

6. sz. melléklet - Szándéknyilatkozat megállapodás felbontásáról  szülői kezdeményezés 

 

7. sz. melléklet - Szándéknyilatkozat megállapodás felbontásáról  intézményi kezdeményezés 

 

8.  sz. melléklet - Megállapodás felbontása szülő kezdeményezésére 

 

9.  sz. melléklet - Megállapodás felbontása intézmény kezdeményezésére 

 

10.  sz. melléklet - Új tanárok felvételi szempontjai 

 

11.  sz. melléklet - Mandátumok, vállalások   

 

12. sz. melléklet – Együttműködési megállapodás 

 

13. sz. melléklet – Panaszút 

 

14. sz melléklet – Adategyeztetés rendje 

 

15. sz. melléklet – Az intézmény bélyegzői, használatuk rendje 
 

16.  sz. melléklet – Iratkezelési szabályzat 

http://www.waldorfszombathely.hu/upload/2013_08/15/137657252716864254/1_sz_melleklet_wtk_alapszabaly.pdf
http://www.waldorfszombathely.hu/upload/2013_08/15/137657256269997508/2_sz_melleklet_alapito_okirat.pdf
http://www.waldorfszombathely.hu/upload/2013_08/15/137657256269997508/2_sz_melleklet_alapito_okirat.pdf
http://www.waldorfszombathely.hu/upload/2013_12/08/138652946661878971/5_sz_melleklet_iskolai_beiratkozas_rendje.pdf
http://www.waldorfszombathely.hu/upload/2013_12/08/138652946661878971/5_sz_melleklet_iskolai_beiratkozas_rendje.pdf
http://www.waldorfszombathely.hu/upload/2013_08/15/137657273871052789/6_sz_melleklet_szuloi_megallapodas_iskolai.pdf
http://www.waldorfszombathely.hu/upload/2013_08/15/137657273871052789/6_sz_melleklet_szuloi_megallapodas_iskolai.pdf
http://www.waldorfszombathely.hu/upload/2013_08/15/137657273871052789/6_sz_melleklet_szuloi_megallapodas_iskolai.pdf
http://www.waldorfszombathely.hu/upload/2013_08/15/137657291727863663/11_sz_melleklet_szandeknyilatkozat_megallapodas_felbontasarol_1.pdf
http://www.waldorfszombathely.hu/upload/2013_08/15/137657291727863663/11_sz_melleklet_szandeknyilatkozat_megallapodas_felbontasarol_1.pdf
http://www.waldorfszombathely.hu/upload/2013_08/15/137657291727863663/11_sz_melleklet_szandeknyilatkozat_megallapodas_felbontasarol_1.pdf
http://www.waldorfszombathely.hu/upload/2013_08/15/137657295613714313/11_sz_melleklet_szandeknyilatkozat_megallapodas_felbontasarol_2.pdf
http://www.waldorfszombathely.hu/upload/2013_08/15/137657300230247118/12_sz_melleklet_megallapodas_felbontasa_1.pdf
http://www.waldorfszombathely.hu/upload/2013_08/15/137657300230247118/12_sz_melleklet_megallapodas_felbontasa_1.pdf
http://www.waldorfszombathely.hu/upload/2013_08/15/137657300230247118/12_sz_melleklet_megallapodas_felbontasa_1.pdf
http://www.waldorfszombathely.hu/upload/2013_08/15/137657305264908448/12_sz_melleklet_megallapodas_felbontasa_1_1.pdf
http://www.waldorfszombathely.hu/upload/2013_08/15/137657305264908448/12_sz_melleklet_megallapodas_felbontasa_1_1.pdf
http://www.waldorfszombathely.hu/upload/2013_08/15/137657305264908448/12_sz_melleklet_megallapodas_felbontasa_1_1.pdf
http://www.waldorfszombathely.hu/upload/2013_08/15/137657308952813623/13_sz_melleklet_uj_tanarok_felveteli_szempontjai.pdf
http://www.waldorfszombathely.hu/upload/2013_08/15/137657308952813623/13_sz_melleklet_uj_tanarok_felveteli_szempontjai.pdf
http://www.waldorfszombathely.hu/upload/2013_08/15/137657308952813623/13_sz_melleklet_uj_tanarok_felveteli_szempontjai.pdf
http://www.waldorfszombathely.hu/upload/2013_08/15/137657308952813623/13_sz_melleklet_uj_tanarok_felveteli_szempontjai.pdf
http://www.waldorfszombathely.hu/upload/2013_12/08/138653018181632321/15_sz_melleklet_mandatumok_vallalasok_2013_2014_tanevre.pdf
http://www.waldorfszombathely.hu/upload/2013_12/08/138653018181632321/15_sz_melleklet_mandatumok_vallalasok_2013_2014_tanevre.pdf
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SZOMBATHELYI WALDORF TÁRSAS KÖR 

III. sz. Módosítással 

egységes szerkezetben foglalt 
 

ALAPSZABÁLYA 
 
 

A Vas Megyei Bíróság Pk. 60.029/1997/2. sorszámú végzésével …….. sorszám alatt 

nyilvántartásba vett Szombathelyi Waldorf Társas Kör Egyesület a ………. -án megtartott 

közgyűlésén kezdődő hatállyal alapszabályát a következőkben módosította, és ezen 

módosításokkal az alábbiak szerint foglalta egységes szerkezetbe: 

 

1. 

Általános rendelkezések 
 

Az egyesület neve: 

Szombathelyi Waldorf Társas Kör Egyesület 

Székhelye: 9700. Szombathely Sorok u. 44. 

Működési területe: Szombathely, Vas Megye, Nyugat-Dunántúl 

Alapításának időpontja: 1997. február 7. 

Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályában meghatározott céljának folyamatos 

megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy. 

 

2. 

Az egyesület célja 

 

Az egyesület általános célja: 

A személyek és közösségek fejlődését megalapozó nevelés megújulása, ennek érdekében 

közreműködik az emberismeretből fakadó Waldorf pedagógia alapelveinek és alkalmazásának 

magyarországi és nyugat-dunántúli meghonosításában. Támogatja a nevelési-, a szervezeti és a 

gazdálkodási tudatosulás útját vállaló szabad nevelési kezdeményezéseket. A gyermeknevelés 

megújulása érdekében célja helyi kezdeményezéssel, törvényes működésen alapuló 

Waldorf pedagógiai intézmények alapítása, ehhez a szellemi-, 

anyagi és társadalmi feltételek megteremtése, működésük megszervezése és - mások segítségével -

 a Waldorf pedagógiai intézmények fenntartása, működtetése illetve mindezek elősegítése. 
 

Az egyesület közvetlen célja: 

A Perintparti Szó- Fogadó Szombathelyi Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti 

Iskola megalapítása és fenntartása, működési feltételeinek folyamatos 

biztosítása, szülői közösség szervezése, kapcsolódó kulturális és szociális rendezvények és 

kezdeményezések megvalósítása, és a nevelési, kulturális tevékenységekre alkalmas épületek 

felépítése, felszerelése. Waldorf pedagógiai, nevelő önképzések, továbbképzések és képzések megszervezése. 
 

Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy az alapszabályban 

meghatározott egyéb céljainak megvalósítása érdekében nonprofit, kiegészítő jelleggel, 

közhasznú céljait nem veszélyeztetve végez. 

 

Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi 

támogatást nem nyújt. 

Az egyesület közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhet. 



 

Az egyesület besorolási kategóriája: közhasznú szervezet 
 

Az egyesület által végzett alapcél szerinti közhasznú tevékenység: Köznevelési intézmény 

alapítása és fenntartása, óvodai ellátás a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. tv. alapján. 

 

Az egyesület a közfeladatot közvetlenül végzi. 

TEÁOR ’08 szerint: 

8510 Iskolai előkészítő oktatás 

8520 Alapfokú oktatás 

8531 Középfokú oktatás 
 

Az egyesület által végzett egyéb, nem közhasznú tevékenységek: 

TEÁOR ’08 szerint: 

5621 Rendezvényi étkeztetés 

5629 Egyéb vendéglátás 

6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 

9412 Szakmai érdekképviselet 

8499 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 

8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás 

9319 Egyéb sport tevékenység 

8551 Sport, szabadidős képzés 

8552 Kulturális képzés 

8559 M.n.s. egyéb oktatás 

8560 Oktatást kiegészítő tevékenység 
 
 

3. 

Az egyesületi tagság keletkezése, megszűnése 

 

Az egyesületnek rendes és pártoló tagjai lehetnek. 

 

Az egyesület rendes tagjai lehetnek azok a természetes személyek, akik vállalják, hogy az 

egyesület fenntartásában és közreműködésével működő Waldorf nevelési intézmények 

közgyűlésének tagjaként munkálkodnak, a jelen Alapszabály rendelkezéseit magukra nézve 

kötelezőnek elfogadják és ennek részeként kötelezettséget vállalnak az egyesületi célok megvalósítása 

érdekében történő közreműködésre, továbbá arra, hogy az egyesület 

tevékenységében aktívan részt vesznek, és a tagdíjat megfizetik.  

 

Tekintettel az egyesület közvetlen céljára, a tagdíj a tagnak a Perintparti Szó- Fogadó Szombathelyi Waldorf Óvoda, 

Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolába beíratott gyermekeinek létszámához igazodik, melynek 

mértékét az egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg. 
Az éves tagdíjat minden tagnak kötelessége a saját választása szerint egy összegben az egyesület bankszámlájára 
történő átutalással illetve az egyesület pénztárában készpénzben történő befizetéssel legkésőbb augusztus 10. 
napjáig, vagy havi bontásban az egyesület bankszámlájára történő átutalással legkésőbb minden hónap 10. napjáig, 
illetve az egyesület pénztárában készpénzben történő befizetéssel minden hónap 10. napjáig megfizetni, azzal, hogy 
a havi tagdíj az éves tagdíj 12-ed része. 

A rendes tagsági jogviszony írásbeli belépési kérelemnek az elnökség általi elfogadásával 



keletkezik. Az egyesület tagja jogosult az egyesület tevékenységében részt venni. A tag tagsági jogait személyesen 

gyakorolhatja.  A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők.  A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - az 

egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 

 

 

Az egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik, kivéve a pártoló tagokat. 
+ 
Az egyesület pártoló tagjává olyan természetes személy vagy jogi személy válhat, aki/amely: 

- az egyesület pártoló tagja kíván lenni, és 

- az egyesület tevékenységét időszakosan vagy rendszeresen vagyoni hozzájárulással 

támogatni kívánja, amely támogatás legalább az egyesületi tagdíj mértékével azonos mértékű. 

 

A pártoló tagsági jogviszony írásbeli belépési kérelemnek az elnökség általi elfogadásával 

keletkezik. 

 

Az egyesület tagságáról az elnökség tagnyilvántartást vezet. A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak. 

 

4. 

Az egyesületi tagság megszűnése 

 

Az egyesületi tagság megszűnik: 

- a tag kilépésével, 

- a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával, 

- a tag kizárásával, 

- a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével, 

A tagot a tagnyilvántartásból törölni kell a tagsági viszonyának megszűnése esetén. 

 

A tag a tagsági jogviszonyát az egyesület elnökséghez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, 

indokolás nélkül megszüntetheti. 

Az elnökség a következő közgyűlésen tájékoztatja a jelenlevőket a kilépett tag személyéről. 
 

Az Egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja, ha a tag 3 

hónapon keresztül neki felróható okból elmarad tagdíjfizetési 

kötelezettségével, abban az esetben, ha a tagot tértivevényes ajánlott levélben 15 napos 

teljesítési határidő tűzésével az elnökség írásban felszólította fizetési 

kötelezettsége teljesítésére, illetőleg a Szociális Bizottság a tag fizetési kötelezettségével kapcsolatban ülésezett, és 

ott olyan tartalmú határozatot hozott, hogy a tagdíj befizetését az arra elkülönített alapból a tag nevében nem támogatja. 

 

Az Egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja, ha a tagság fenntartása nem áll az 

Egyesület érdekében.  

 

A felmondás az elnökség hatáskörébe tartozik. 
 
A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő 
magatartása esetén a közgyűlés a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le, és kizárhatja: 

 

- azt a tagot, aki az Alapszabály rendelkezéseit súlyosan megsérti, 

- azt a tagot, aki az egyesület érdekeit sértő magatartást tanúsít, 

- azt a tagot, akit a bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és a 



közügyek gyakorlásától eltiltott. 
 

A tag kizárását bármely egyesületi tag kezdeményezheti, a kizárási ok tudomásra jutásától 

számított egy hónapon belül. A tag kizárását írásban az egyesület elnökségénél kell 

kezdeményezni. 

A kizárásról a közgyűlés dönt. 

Az elnökség a tagot a kizárást kimondó határozat meghozatala előtt köteles személyesen 

meghallgatni. A kizárási eljárás alá vont tag jogi képviselőt vehet igénybe a meghallgatás során, 

ez azonban a személyes megjelenési kötelezettség alól nem mentesíti. A meghallgatásról 

jegyzőkönyvet kell felvenni. A kizárás kérdésében a kizárási indítvány kézhezvételétől számított 15 

napon belül köteles az elnökség összehívni az egyesület rendkívüli közgyűlését, 30 napon belüli 

időpontra, a kizárással kapcsolatban a közgyűlés jogerősen dönt. A közgyűlésre a kizárással 

érintett tagot is meg kell hívni. 

A kizárással érintett tagot a védekezés joga a közgyűlésen is megilleti, védelmére jogi képviselőt 

vehet igénybe. A tag kizárását kimondó határozat meghozatalát az eljárás alá vont tag 

távolmaradása nem akadályozza. A kizárást kimondó határozatot írásba kell foglalni és 

indokolással kell ellátni. Az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket 

és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizárás kérdésében 

meghozott határozatot a taggal írásban is közölni kell, a határozat meghozatalától számított 15 

napon belül. 
 

Az egyesületből kilépett, kizárt tag nem támaszthat semmilyen, az Egyesület tulajdonát érintő 

követelést. 

A tagsági viszony megszűnése nem mentesíti a tagot a tagsága idején keletkezett és tagsága 

időtartamára vonatkozó kötelezettségek teljesítése alól. 
 

5. 

A tagok jogai és kötelezettségei 

 

a/ Az egyesület rendes tagjainak jogai: 

- részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein, észrevételeket, javaslatokat 

               tehet, véleményt nyilváníthat az Egyesület működésével kapcsolatban; 

- jogosult a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének 

 megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni, 

- ajánlásokat tehet az egyesületet érintő kérdések megtárgyalására; 

- felvilágosítást kérhet az egyesület tevékenységéről, amelyre az egyesület 30 napon 

 belül köteles választ adni; 

- indítványt tehet a közgyűlés gyűlés napirendi pontjaira; 

- betekinthet az egyesület nyilvántartásába; 

- a tagok egyharmada írásban ok és cél megjelölésével rendkívüli közgyűlés összehívását 

 kezdeményezheti, 

- bármely egyesületi tisztségre választhat és életkorának megfelelően megválasztható, 

 amennyiben a törvényben foglalt követelményeknek eleget tesz, 

- jogosult igénybe venni az egyesületnek a tagok részére biztosított szolgáltatásait. 

 

b/ Az egyesület rendes tagjának kötelességei:  

- köteles megtartani az Alapszabály és egyéb egyesületi szabályzatok rendelkezéseit, illetőleg az egyesület 

szerveinek határozatait;  

- köteles teljesíteni az egyesület tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt feladatait és tőle elvárható 

módon elősegíteni az egyesület célkitűzéseinek megvalósítását;  



- köteles a tagdíjat késedelem nélkül befizetni,  

- nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét, 

- a közgyűlésre történő meghívó kézbesítéséhez szükséges lakcím-, és email-cím változást az elnökség felé a 

változást követő 5 napon belül bejelenteni.  
 
c.) Az egyesület pártoló tagjának jogai és kötelezettségei:  
- tanácskozási joggal részt vehet az egyesület szerveinek döntéshozatalában,  
- az egyesület szerveibe, tisztségre nem választható,  
- köteles betartani az Alapszabály és egyéb egyesületi szabályzatok rendelkezéseit, illetőleg az egyesület szerveinek 
határozatait,  
- köteles a vállalt támogatását késedelem nélkül befizeti,  
- nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.  

 
Az Egyesület szervezete  
Az egyesület szervezetét az alábbi szervek alkotják: 
Közgyűlés 
Elnökség 
Szociális bizottság 
Felügyelő Bizottság  
 
6.  
A közgyűlés  
 
A közgyűlés az egyesület legfőbb döntéshozó szerve, amelyet a tagok összessége alkot.  
A rendes közgyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni. Össze kell hívni továbbá, ha az alapszabály vagy tör-
vény a legfőbb döntéshozó szerv összehívásának kötelezettségét írja elő.  
A közgyűlés összehívása az elnökség feladata.  
Az elnökség köteles a közgyűlést összehívni szükséges intézkedések megtétele céljából, ha:  
a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;  
b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni;  
c) az egyesület céljainak elérése veszélybe kerül.  
 
A közgyűlésre minden tagot írásban – elsősorban a tag által erre a célra megadott, és a tagnyilvántartásban rögzített 
e-mail címre vagy ennek hiányában postai úton ajánlott küldeményként – kell meghívni úgy, hogy a meghívók elkül-
dése és a közgyűlés napja között legalább 8 nap időköznek kell eltelnie. A postai kézbesítéssel esik egy tekintet alá a 
meghívó személyes átvétele, amelyet a tag a meghívó irattári példányán dátum szerint megjelölve aláírással igazol.  
A meghívóban közölni kell azt az időpontot, amelyben a megismételt közgyűlést meg kell tartani, ha az eredeti idő-
pontban megtartott közgyűlés nem határozatképes. A meghívónak tartalmaznia kell az egyesület nevét és székhelyét, 
az ülés idejének és helyszínének megjelölését, az ülés napirendjét.  
Az egyesület közgyűlését az egyesület székhelyén kell megtartani.  
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 2 napon belül a tagok és az egyesület szervei az ügyvezető szervtől a 
napirendi pont kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirendi pont iránti kérelemről az elnökség 
dönt.  
Ha a napirendi pont kiegészítése iránti kérelemről az elnökség nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirendi 
pont elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.  
A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele részt vesz. A határozatképességet minden határo-
zathozatalnál vizsgálni kell.  
Ha a szabályszerűen összehívott közgyűlés a megjelent tagoknak az előírtnál alacsonyabb száma miatt határozatkép-
telen, 10 napon belüli, de legkésőbb 30 napon belüli időpontra ugyanazokkal a napirendi pontokkal új közgyűlést 
kell kitűzni.  
A megismételt közgyűlés a meghívóban közölt napirendi pontok körében a jelenlévők számára tekintet nélkül hatá-
rozatképes. Ezt a megismételt taggyűlés meghívójának is tartalmaznia kell.  
A tag a szavazási jogát személyesen gyakorolhatja, képviseletnek nincs helye.  
A közgyűlés nyilvános. 
A közgyűlés üléseit a közgyűlés által erre megválasztott levezető elnök vezeti.  
A közgyűlés jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyvet hitelesítő két tagot választ.  



A közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell felvenni, amely tartalmazza a közgyűlés helyét és idejét, a tag 
nevét, lakcímét és saját kezű aláírását.  
A közgyűlés határozatai nyílt szavazással, a jelenlévő tagok szavazatának többségével hozza meg. A közgyűlés külön 
szavazatszámláló bizottságot nem választ, a szavazatokat a közgyűlés levezető elnöke számlálja meg.  
A jelenlevő tagok háromnegyedes szótöbbsége szükséges:  
- az Alapszabály elfogadásához és módosításához;  
- az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről történő döntéshez  
- az egyesület feloszlásának és más szervezettel történő egyesülésének kimondásához;  
- a tag kizárásával kapcsolatos határozatának meghozatalához,  
- az éves beszámoló és a közhasznúsági melléklet jóváhagyásához;  
- amennyiben azt az alapszabály vagy törvény előírja;  
 
Szavazategyenlőség esetén a döntést elvetettnek kell tekinteni.  
A  közgyűlés határozatának meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a 
határozat alapján: 

- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy  

- bármilyen más előnyben részesül illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül 
előnynek az egyesület cél szerinti juttatási keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem 
pénzbeli szolgáltatás illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott alapszabálynak 
megfelelő cél szerinti juttatás.  

 
A közgyűlés határozatának meghozatalakor nem szavazhat továbbá az a tag:  
- akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,  
- aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,  
- akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója,  
- aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll,  
- aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.  
Jegyzőkönyv a közgyűlés üléseiről:  
A közgyűlés üléseiről minden esetben jegyzőkönyv és nyilvántartás készül, amelyből megállapítható döntéseinek 
tartalma, időpontja, hatálya illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye). A közgyű-
lési jegyzőkönyvet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és az erre megválasztott két hitelesítő tag írja alá. A jegy-
zőkönyvet és nyilvántartást, mint a határozatok nyilvántartására szolgáló okiratot lefűzve és sorszámozva kell az 
egyesület iratai között megőrizni.  
A közgyűlés határozatait a határozatok tárába be kell vezetni.  
Az egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az egyesület székhelyén - az egyesület képviselőjével 
előzetesen egyeztetett időpontban - bárki betekinthet, azokról a saját költségén másolatot készíthet.  
Az egyesület a székhelyén elhelyezett hirdető tábláira történő kifüggesztés útján nyilvánosságra hozza az egyesület 
szolgáltatásainak igénybevételi módját, a támogatási lehetőségeket, működése módját, illetve azok mértékét és feltét-
eleit, valamint a működésről készült szakmai pénzügyi beszámolót, az éves beszámolót és közhasznúsági jelentést, 
továbbá a közgyűlés által meghozott határozatokat is.  
Az egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők és igénybe vehetők.  
A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:  
- az alapszabály módosítása,  
- az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása,  
- az elnökség tagjainak megválasztása, visszahívása, esetleges díjazásuk megállapítása,  
- az éves költségvetés elfogadása, 
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló tör-
vényben meghatározott beszámoló és közhasznúsági melléklet jóváhagyása;  
- az elnökség tagjai felett munkáltatói jogok gyakorlása, ha az elnökség tagjai munkaviszonyban állnak az egyesület-
tel, 
- olyan szerződések megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület a saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a 
felügyelő bizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt,  
- a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelő bizottsági tagok vagy más egyesületi 
szervek tagjai elleni kártérítési igényekről való döntés,  
- a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, esetleges díjazásuk megállapítása,  
- a szociális bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, esetleges díjazásuk megállapítása, 
- végelszámoló kijelölése,  



- a tag kizárásáról való döntés,  
- az egyesület egyéb szabályzatainak megállapítása, módosítása,  
- egyesületi tagdíjak mértékének és esedékességének megállapítása,  
- mindazon kérdésekben döntés, amelyet az alapszabály vagy törvény a legfőbb döntéshozó szerv hatáskörébe utal.  
 
A közgyűlés a fentieken túlmenően bármely ügyet hatáskörébe vonhat, és abban jogerősen dönthet.  
A tisztségviselők megválasztása nyílt szavazással történik. Megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni, aki az ér-
vényes szavazatoknak több mint a felét megszerezte. Amennyiben a jelöltek közül valaki nem kapja meg az érvényes 
szavazatoknak több mint a felét, abban az esetben a tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett személy között 
újabb szavazást kell tartani.  
A megismételt szavazás győztese a legtöbb szavazatot kapott személy lesz.  

 
7.  
Elnökség 
 
Az egyesület ügyvezetését az elnökség látja el. Az egyesület vezető tisztségviselői az elnökség tagjai. 
Az elnökség három tagból áll. Az elnökség az elnökét maga választja tagjai közül, az elnökség tagjai közül az elnök 
akadályoztatása esetére elnökhelyettest választ.  
Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre 
válaszolni, az egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni. 
Az elnökség határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.  
 
Az elnökség tagjait az egyesület tagjai közül a közgyűlés választja meg. Az egyesület első elnökségi tagjait egyéni 
jelentkezés alapján az egyesület tagjai közül a közgyűlés választja meg. Ezt követően az egyesület rendes tagjai az 
ügyvezetői tisztségekre a rendes tagok által jelölhetők. A jelölést a rendes tagok írásban kötelesek megtenni, és az 
elnökségnek eljuttatni. Az elnökség a jelöléseket nyilvántartja, összesíti, és a jelölést kapott személyt a jelölés kéz-
hezvételét követő 15 napon belül írásban értesíti. Amennyiben a tag a jelölést elfogadja, úgy a jelölt személyt, a ka-
pott jelöl ések számának figyelembevételével az elnökségi tagok megválasztására szóló közgyűlési meghívóban is 
feltünteti. A jelölés folyamatosan megtehető, és nem enyészik el, kivéve, ha a jelölt személy tagsága az egyesületben 
bármely okból megszűnik. 
Az a jelölt lesz az elnökség tagja, aki a jelölést elfogadja, és akit ezt követően a közgyűlés az Alapszabály 8. pontja 
szerint megválaszt.  
Az elnökségi tagok megbízatása megválasztásától kezdődően öt éves meghatározott időtartamra szól.  
Az elnökségi tag a tisztségéből származó feladatát társadalmi munkában látja el, megbízásos jogviszony keretében, 
esetleges díjazása mértékéről a közgyűlés dönt.  
 
Az ügyvezető szerv (elnökség) feladatkörébe tartozik:  

- az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntés meghozatala,  

- a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése,  

- éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése,  

- az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatásköré-
be nem tartozó döntések meghozatala, és végrehajtása, 

- az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztá-
sának az előkészítése,  

- a közgyűlés összehívása, a tagság az egyesület tagjainak értesítése, az ügyvezető szerv elnöke által  

- összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása,  

- részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre,  

- a rendes és a pártoló tagok írásbeli felvételi kérelmének elfogadása vagy elutasítása, 

- a tagság nyilvántartása,  

- az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése,  

- az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése,  

- az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén a 
jogszabályok előírt intézkedés megtétele,  

- kezeli az egyesület pénzeszközeit, illetve gondoskodik annak kezeléséről, és utalványozási jogkört gyakorol,  

- vezeti a határozatok tárát, illetve gondoskodik annak vezetéséről,  

- dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.  



Az elnökség a tevékenységéről évente beszámol a közgyűlésnek.  
A vezető tisztségviselő nem hozhat olyan döntést, amely döntés alapján saját maga vagy közeli hozzátartozója, élet-
társa a határozat alapján  
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy  
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyeletben egyébként érdekelt.  
A b) pont esetében nem minősül előnynek a közhasznú egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által meg-
kötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján 
nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.  
Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízás:  
- határozott idejű megbízás esetén az időtartamának lejártával,  
- megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkeztével,  
- visszahívással,  
- lemondással,  
- a vezető tisztségviselő halálával,  
- a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenység ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,  
- a vezető tisztségviselővel szemben támasztott kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.  
A vezető tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha az egyesület működőképessége ezt kívánja, a 
lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a közgyűlés az új tiszt-
ségviselő megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott.  
A lemondás hatályossá válásáig a tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedé-
sek megtételében köteles részt venni. 
 
8.  
Felügyelő Bizottság  
 
Az egyesület közgyűlése 3 tagú felügyelő bizottságot választ. A felügyelő bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés 
választja 1(egy) évi időtartamra az egyesületi tagok közül. A felügyelő bizottsági tagsági jogviszony az elfogadással 
jön létre.  
A felügyelő bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szük-
séges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelő bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vo-
natkozó kizáró ok áll fenn, továbbá, aki vagy akinek a hozzátartozója, az egyesület elnökségének tagja.  
A felügyelő bizottsági tagság megszűnésére az elnökségi tag megbízatásának megszűnésére vonatkozó szabályokat 
kell alkalmazni azzal, hogy a felügyelő bizottsági tag a lemondó nyilatkozatát az elnökséghez intézi.  
A felügyelő bizottság tagjai a felügyelő bizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni.  
A felügyelő bizottság tagja az egyesület ügyvezetőjétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.  
A felügyelő bizottság feladata az egyesületi alapszabályban rögzített tevékenységének, gazdálkodásának folyamatos 
ellenőrzése, és a közhasznú tevékenység felügyelete.  
A felügyelő bizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségvi-
selőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól és különféle feladatokkal megbízott tagjaitól pedig tájékoztatást, vagy 
felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.  
A felügyelő bizottság elnökét és tagjait tanácskozási joggal meg kell hívni az egyesület választott testületeinek ülései-
re. A felügyelő bizottság tagja a közgyűlésen tanácskozási joggal részt vehet.  
A felügyelő bizottság munkarendjét maga határozza meg. Működéséért a közgyűlésnek felel.  
A felügyelő bizottság ülését a felügyelő bizottság elnöke hívja össze, írásban, a tervezett időpont előtt legalább 8 
nappal , a napirend egyidejű közlésével. Az ülés akkor határozatképes, ha minden tag jelen van. Határozatait egysze-
rű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a bizottság elnökének szavazata dönt.  
A bizottság ülései nyilvánosak. A nyilvánosság csak jogszabályban meghatározott esetben korlátozható.  
A határozatokat az érintettekkel a bizottság elnöke írásban közli. A határozatok nyilvánosságra hozatalára az Alap-
szabály 8. pontjában foglaltak irányadók.  
A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a döntéshozó szervet vagy az elnök-
séget tájékoztatni, és a közgyűlés összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a szervezet működése 
során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amely-
nek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, ill. enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését 
igényli, illetve ha a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.  
Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára – annak megtételétől számított 30 napon belül 
– össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a közgyűlés összehívására a felügyelő bizottság is jogosult.  



Ha a kérdésben hatáskörrel rendelkező szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedést 
nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó ügyészséget.  
 
 
9. 
Szociális Bizottság 
 
Az egyesület közgyűlése 5 tagú szociális bizottságot választ. A szociális bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés vá-
lasztja 1(egy) évi időtartamra az egyesületi tagok közül. A szociális bizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön 
létre.  
A szociális bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szük-
séges körben nem korlátozták.  
A szociális bizottsági tagság megszűnésére az elnökségi tag megbízatásának megszűnésére vonatkozó szabályokat 
kell alkalmazni azzal, hogy a szociális bizottsági tag a lemondó nyilatkozatát az elnökséghez intézi.  
A szociális bizottság tagjai a szociális bizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni.  
A szociális bizottság tagjai tevékenységük során nem utasíthatóak.  
A szociális bizottság feladata az egyesületi tagok tagdíjbefizetésének elmulasztása esetén az elnökség írásbeli jelzésé-
nek kézhezvételét követő 15 napon belül, illetve a tag írásbeli kérelmének kézhezvételét követő 30 napon belül ülés 
tartása. A szociális bizottság ülésére azt a tagot, aki a tagdíjfizetési kötelezettségét az alapszabályban meghatározott 
módon elmulasztja, illetve aki írásban fordult a szociális bizottsághoz a közgyűlés összehívására irányadó szabályok 
szerint meg kell hívni, és számára a felszólalásra lehetőséget kell biztosítani. A szociális bizottság a tag meghallgatá-
sakor kérheti a tag anyagi helyzetét alátámasztó okiratok másolatának bemutatását, mely körülményt a meghívóban 
fel kell tüntetni. A meghallgatott tag, amennyiben a meghívóban feltüntetésre került, úgy a kért okiratokat a döntés 
elősegítése végett a szociális bizottság rendelkezésére bocsátja.  
 
Tekintettel arra, hogy a szociális bizottság az egyesület javaslattevő-előkészítő szerve, így ülései zártkörűek, azokon 
csak a meghívott személyek vehetnek részt.  
A szociális bizottság ülését a bizottság elnöke vezeti, tagjai közül jegyzőkönyvvezetőt választ. 
Amennyiben a bizottság elnöke az ülésen nem vesz részt, akkor a jelen lévő tagok maguk közül levezető elnököt és 
jegyzőkönyvvezetőt választanak. 
A szociális bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül, melyben a meghallgatott tag kérésére az anyagi helyzetére vonat-
kozó számadatokat felismerhetetlenné kell tenni. 
A szociális bizottság dönt a tagdíj 10 százalékából képezett szociális alap felhasználásáról. Döntése alapján a meg-
hallgatott tag által előadottak szerint átmenetileg javasolhatja a tagdíj megfizetésének átvállalását az egyesület által, az 
erre a célra létrehozott alapból.  
Döntését az ülésen jelen lévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza.  
Határozatát írásban rögzíti, és 3 napon belül az elnökség részére megküldi.  
Az elnökség a soron következő ülésén a javaslatot jóváhagyhatja, mely esetben a tag által befizetendő tagdíjat a szo-
ciális bizottság határozatában szereplő összeg erejéig, az ott rögzített időtartamra az egyesület a szociális alapból a 
tag tagdíjbefizetésénél jóváírja. 
A szociális bizottság által meghallgatott tagok sorrendje a következő: 

- a tagság egyesület által történő felmondása esetén biztosított, és az elnökség által írásban jelzett tag vo-
natkozásában, és amennyiben ez nem meríti ki a szociális alapot, úgy  

- a tagok által előterjesztett írásbeli kérelmek beérkezésének sorrendjében a szociális alap kimerítéséig.  
 
10.  
Testületi szervekre vonatkozó közös szabályok 
 
A testületi szervek döntéseit jegyzőkönyvben kell rögzíteni.  
A közgyűlési jegyzőkönyvet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a taggyűlés által erre kijelölt két hitelesítő tag, a 
felügyelő bizottság jegyzőkönyvét pedig mindhárom tag írja alá, a szociális bizottság jegyzőkönyvét a levezető elnök 
és a jegyzőkönyvvezető alá.  
A levezető elnök a közgyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a határozatok tárába, a 
bejegyzést a jegyzőkönyvet hitelesítő egyik tag hitelesíti. A határozat csak ezt követően válik érvényessé.  
Az elnökség köteles a közgyűlés által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni, mely nyilvántartásból 
megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya.  



Az elnökség köteles a közgyűlés által hozott olyan határozatot, amely bármely tagra vonatkozóan jogokat és kötele-
zettségeket állapít meg, illetve harmadik személyt (beleértve a hatóságokat is) érinthet, a döntés meghozatalától szá-
mított 3 napon belül, írásban az érintettnek is megküldeni.  
Az Egyesület honlapján keresztül is ad tájékoztatást működéséről, az adományok felhasználásáról, és szolgáltatásai 
igénybevételének módjáról.  
Éves beszámolóját és a közhasznúsági mellékletet saját honlapján is közzéteszi. A saját honlapon közzétett adatok 
folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második naptári évre vonatkozó adatok közzétételéig 
biztosítja.  
 
11.  
Az egyesület munkavállalói 
 
Az egyesület iratait, bevételeit és kiadási bizonylatait az egyesülettel munkaviszonyban álló gazdasági munkatárs 
kezeli.  
Az egyesület közgyűlése jogosult akár a tagok közül, akár kívülálló személyt pénztárosi teendők ellátásával megbízni. 
A pénztáros részére díjazás állapítható meg.  
 
12.  
Összeférhetetlenségi szabályok  
 
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője 
az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két 
évben legalább egy évig -,  
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását 
nem egyenlítette ki,  
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,  
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesí-
tő bírságot szabott ki,  
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, ille-
tőleg törölte.  
Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki  
a) a döntéshozó szerve, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület döntéshozó szervé-
nek azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),  
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,  
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem 
pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak 
megfelelően nyújtott alapcél szerinti juttatást -, illetve  
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.  
A tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoz-
tatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.  
Az Egyesület tisztségviselője és közeli hozzátartozója ugyanannál a szervezetnél a felügyelő bizottság tagjává nem 
választható meg.  
 
13.  
Az Egyesület képviselete  
 
Az Egyesület képviseletére az elnökség elnöke önállóan jogosult, akadályoztatása esetén az elnökség erre kijelölt 
tagja önállóan jogosult. A bankszámla felett rendelkezésre az elnökség elnöke és a gazdasági munkatárs együttesen 
jogosultak, az elnök akadályoztatása esetén az elnökség erre kijelölt tagja és a gazdasági munkatárs együttesen jogo-
sultak. 
 
14.  
Közhasznúsági nyilatkozatok  
 
Az Egyesület által végzett közhasznú tevékenység:  



Köznevelési intézmény alapítása és fenntartása, óvodai ellátás a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. tv. alap-
ján. Az Egyesület a közfeladatot közvetlenül végzi.  
TEÁOR szerint: 8520 Alapfokú oktatás, 8531, Általános középfokú oktatás, 8510 Iskolai előkészítő oktatás  
Az Egyesület rögzíti, hogy a törvényben és jelen alapszabályban rögzített közhasznú tevékenységet folytat, közhasz-
nú szolgáltatásait nyilvánosan meghirdeti, és biztosítja, hogy tagjain kívül más is részesülhet a közhasznú szolgáltatá-
saiból.  
Az alapszabályban foglalt célkitűzések megvalósítása érdekében a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről 
az Egyesület 1997. augusztus 29-én szerződést kötött Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával, melynek 
keretében az Egyesület vállalja, hogy Waldorf pedagógiai módszertani óvodai csoportot működtet, továbbá előadá-
sok, találkozók, tanulmányutak és konzultációk szervezése révén elősegíti, hogy az érdeklődő nevelők és a szülők 
megismerkedjenek a Waldorf szellemiségű nevelés módszertani alapjaival, pedagógiai értékeivel.  
Az Egyesület évente dönt a céljai között felsorolt feladatok végrehajtásához felhasználható pénzeszközök mértéké-
ről, felosztásuk módjáról, egyéb támogatás nyújtásáról.  
Az Egyesület által meghirdetett képzések, tanfolyamok, egyéb tájékoztatók prospektusai – az Egyesület székhelyén – 
bárki részére rendelkezésre állnak.  
Az Egyesület a felelős személyt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját – a bárki 
által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az Egyesület által a tagjának a tagsági viszonya alapján 
nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesíti.  
 
15.  
Egyéb rendelkezések 
 
Az Egyesület a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárást követően 
az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával mint mérlegfordulónappal a jogszabályban meghatározot-
tak szerint köteles beszámolót készíteni. Az Egyesület köteles a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékle-
tet is készíteni.  
Az Egyesület beszámolójára a 2011. évi CLXXV. tv., a számvitelről szóló törvény, valamint annak felhatalmazása 
alapján kiadott kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.  
A közhasznú szervezet beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és arról saját költségére máso-
latot készíthet.  
Az Egyesület köteles a közgyűlés által elfogadott beszámolóját, valamint a közhasznúsági mellékletét – kötelező 
könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független 
könyvvizsgálói jelentéssel együtt – az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe 
helyezni és közzétenni, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján 
a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta. Az Egyesület e kötelezettségének a vonatkozó jogszabályok szerint 
köteles eleget tenni.  
A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy a keletkezett nyereséget, illetve annak mely 
részét hogyan használja fel, figyelemmel arra, hogy az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenysége során elért 
eredményét nem oszthatja fel, azt az alapcél szerinti közhasznú tevékenységre kell fordítania.  

 
16.  
A Egyesület gazdálkodása  
 
Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az Egyesület gazdálkodásáról az elnökség jelentést készít, ame-
lyet elfogadás céljából a közgyűlés elé terjeszt.  
Az Egyesület működéséhez szükséges bevételeket a következők jelentik:  

- egyesületi tagdíj, pártoló tagok hozzájárulása, amelynek mértékét a közgyűlés állapítja meg;  

- az egyesület gazdasági- vállalkozási tevékenységéből ( szolgáltatás-nyújtásából) származó bevétel;  

- költségvetési támogatás;  

- az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként kapott bevétel;  

- más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány;  

- rendezvények bevételei;  

- önkormányzati támogatás;  

- egyéb bevételek.  
 



Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület tagjai az Egyesület 
tartozásaiért - a befizetett tagdíjakon túlmenően - nem felelnek.  
Az egyesület a befizetett tagdíjak 10 százalékából a szolidaritás és társadalmi felelősségvállalás jegyében szociális 
alapot képez, melynek felhasználásáról a Szociális Bizottság javaslatának mérlegelésével az elnökség dönt. 
 
17.  
Az Egyesület megszűnése  
 
Az Egyesület megszűnik a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 3:48 §-ában, valamint az Ectv. 17-28. és 
6. §-ában meghatározott esetekben.  
Az egyesület más jogi személlyé nem alakulhat, csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét.  
Az Egyesület – saját döntése alapján történő- megszűnése esetén vagyonáról a közgyűlés rendelkezik. A jogutód 
nélkül megszűnt Egyesület pénzbeli és nem pénzbeli vagyonát elsősorban más közhasznú Waldorf egyesület vagy 
alapítvány tulajdonába kell adni. Ilyen egyesület vagy alapítvány hiányában a fennmaradó vagyon az Ectv. 2/D. 
pontja szerinti szerveket illeti meg.  
Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai, a civil szerveze-
tekre működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.tv., valamint a mindenkor hatályos egyéb kapcsolódó 
jogszabályok irányadók.  

Jelen 

módosított Alapszabályt – módosításokkal egységes szerkezetben- az Egyesület 2015. …….-én tartott Közgyűlése 

az …/….. számú határozatával elfogadta. 

 

 



 
 
 













4. számú melléklet 

 

A szülő és az iskola közötti megállapodás 

a gyermek waldorf iskolai neveléséről 

 

MEGÁLLAPODÁS 

 

 

A Szombathelyi Waldorf Társas Kör Egyesület által fenntartott 

Perintparti Szó-Fogadó Szombathelyi Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és  

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

(továbbiakban Intézmény) 

 

és 

 

 

……………………………………………………… úr 

 

……………………………………………………… asszony 

(továbbiakban szülők) 

 

………………………………………………………… alatti lakosoktól  

között a mai napon jött létre. 

 

Ez az egység írott alapja kíván lenni az Intézmény és az iskolát működésében mind lelki – 

szellemi jelenlétükkel, mind anyagilag támogató szülők őszinte kapcsolatának. 

 

1. A szülők szabad elhatározásukból úgy döntenek, hogy a  ………/……… tanévtől 

kezdődően 

 

…………………………….. 

/név/ 

 

……………………………………………… 

 / születési hely, év, hó, nap/ 

 

 gyermeküket az intézmény általános iskolájába kívánják beíratni. 

 

2. Az Intézmény vállalja, hogy a felvett gyermeket a gyermekkor minden felismert 

sajátosságának tiszteletben tartásával neveli. Vállalja továbbá, hogy a gyermekek 

egyéniségét szem előtt tartva, az emberi méltósággal összhangban végzi munkáját. 

3. A tanárok szabad elhatározásukból vállalják, hogy munkájuk során a 

szellemtudományos emberismeretre támaszkodó Waldorf – pedagógiát igyekeznek 

megvalósítani. Ennek érdekében erőfeszítéseket tesznek ezen pedagógiai 

szemléletmód elmélyítésére és önálló alkalmazására. 

4. A szülők előzetesen tájékozódtak a Waldorf-pedagógia szemléletéről, módszereiről és 

azokat elfogadják. 

5. A szülők vállalják, hogy gyermekük fejlődése érdekében együttműködnek a 

tanárokkal. 



6. A szülők tájékozódnak arról, hogy a Waldorf-pedagógia szellemiségének értelmében 

fontos a gyerekek számára, hogy az iskolán kívül és otthoni életterük ne legyen 

lényegesen eltérő az általuk választott iskola pedagógiájától. 

7. A szülők gyermekük nevelésével, vagy az iskola életével kapcsolatban felmerülő 

személyes problémáikat a Panaszút által meghatározott módon próbálják rendezni. 

8. A szülők elfogadják és aktív közreműködésükkel erősítik, hogy az iskola a szülőknek 

és a tanároknak a gyermekek érdekében együttműködő közössége. Ezért vállalják, 

hogy képességeikhez és lehetőségeikhez mérten részt vesznek a szülői közösség 

életében, valamint a szülői esteken, hóünnepeken, az iskola nagy ünnepein, és egyéb 

rendezvényeken támogató jelenlétükkel biztosítják az iskolaközösség sikeres 

működését. 

9. A szülők tudják és vállalják, hogy az iskola működéséhez szükséges anyagi és tárgyi 

feltételeket a fenntartónak és a szülőknek közösen kell előteremteniük. 

10. A szülők szabad elhatározásukból vállalják, hogy az intézményt fenntartó 

Szombathelyi Waldorf Társas Kör Egyesületet tagságukkal támogatják.  

11. A szülők ismerik és elfogadják az iskola házirendjét, és elősegítik annak betartását.  

12. Amennyiben a tanár a szülőkkel folytatott többszöri megbeszélés ellenére úgy látja, 

hogy a gyermek fejlődéséért, vagy a gyermek jelenléte esetén az osztály fejlődéséért 

nem tud tovább felelősséget vállalni, úgy kezdeményezheti a megállapodás 

felbontását.  

13. Amennyiben a szülők a tanárral folytatott többszöri megbeszélés ellenére úgy látják, 

hogy a gyermekük fejlődése nem biztosított, a megállapodást felbonthatják.  

14. A megállapodó felek elfogadják, hogy a megállapodást szükség esetén bármelyik fél 

kezdeményezésére kölcsönös megegyezéssel módosítani lehet. 

 

A megállapodó felek a jelen megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek tartják 

és azt mint akaratukkal egyezőt írták alá. A gyermekek sorsa érdekében szem előtt tartják, 

hogy az iskola a szülők igénye, illetve a tanárok képességének és felelősségvállalásának 

erőiből létezik, valamint mindkettőjük áldozatkészsége és együttműködése által fejlődik 

tovább.  

 

Szombathely, ___________________ 

 

 

__________________________                               _____________________________ 

 szülő szülő 

 

 

 …………………………………. 

 az Intézmény megbízott igazgatója 



MEGÁLLAPODÁS 

 

 

Amely a Szombathelyi Waldorf Társaskör által fenntartott: 

Perintparti Szó-fogadó Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú 

AMI,Óvónői Kollégiuma és 

 

……………………....................................(anya), 

 

valamint 

 

..............................................………………..,apa 

 

…………………………………………………………………………………………………

lakosok között, a mai napon köttetett. 

 

Ez az egyezség írott alapja kíván lenni a fenti intézmény és az óvodában jelen lenni kívánó,  

az intézményt, szellemileg, fizikailag támogatni akaró szülők közti őszinte kapcsolatnak. 

 

A szülők szabad elhatározásukból kérelemmel fordultak az óvoda felé, azzal a szándékkal, 

hogy gyermeküket: 

 

..........................................…………………….. 

 

Születetett:…………………………………………………………………………………… 

 

a szombathelyi Waldorf óvodába írathassák be. 

 

A megállapodás feltételei: 

 

1. Az óvoda vállalja, hogy az intézménybe felvett gyermeket a kisgyermekkor minden, az 

Antropozófiai  embertan által felismert sajátosságának figyelembevételével és tiszteletben 

tartásával neveli, a gyermek egyéniségének és emberi méltóságának messzemenő szem előtt 

tartásával. 

 

2. Az óvónők szabad elhatározásukból vállalják,hogy munkájuk során a szellemtudományos 

emberismeretre támaszkodva igyekeznek a Waldorf pedagógiát megvalósítani, ennek 

érdekében teszik erőfeszítéseiket e pedagógiai szemléletmód elmélyítésére és önálló 

alkalmazására. Ezekről a szülői esteken, előadásokon, személyes beszélgetéseken kaphatnak 

képet a szülők. 

 

3. A szülők tájékozódtak és folyamatosan tájékozódnak a Waldorf pedagógiáról, 

módszereiről, azokat elfogadják. 

 Elfogadják, hogy az óvoda, a szülők és óvónők együttműködő közössége a gyermek 

érdekében, ezért vállalják, hogy részt vesznek a szülői közösség életében, támogató, segítő 

jelenlétükkel biztosítják az óvodai közösség sikeres együttműködését. 

 

4. A szülők vállalják hogy együttműködve az óvónőkkel, kérdéseiket, problémáikat a” 



Panaszút” dokumentumban megjelöltek  szerint oldják meg. 

 

5. A szülők vállalják hogy az otthoni nevelésben igyekeznek a megismert pedagógiával egy 

úton haladni, otthoni életterük, értékrendjük nem tér el lényegesen  az általuk választott 

óvoda pedagógiájától. 

 

6. A szülők ismerik és elfogadják az óvoda SzMSz-ét és Házirendjét, azokat magukra nézve 

kötelezőnek ismerik el. 

 

7. Amennyiben az óvónők, a szülőkkel folytatott többszöri megbeszélés ellenére úgy látják, 

hogy a gyermek fejlődéséért, vagy a gyermek jelenléte esetén a csoport fejlődéséért nem 

tudnak tovább felelősséget vállalni, vagy a szülővel való együttműködést nem látják 

biztosítottnak, kezdeményezhetik a megállapodás felbontását. 

 

8. Amennyiben a szülő, gyermeke fejlődését nem látja biztosítottnak, vagy a fentiekben leírt 

problémarendezési színterek egyik szintjén sem talált megoldást, kezdeményezheti e 

megállapodás felbontását. 

 

9. A megállapodó felek elfogadják, hogy jelen megállapodást szükség esetén bármelyik fél 

kezdeményezésére meg lehet szüntetni. A megállapodást a felek magukra nézve 

kötelezőnek ismerik el és azt, mint akaratukkal megegyezőt írják alá, szem előtt tartva, hogy 

az óvoda a szülők igényéből létrejőve, azok fenntartó ereje, az óvónők képességeinek és 

felelősségvállalásának vitalitásából létezik, valamint mindkét fél áldozatkészsége és 

együttműködése által fejlődik tovább.  
 

 

Szombathely, 

 

 

 

-------------------------                                                  --------------------- 

szülő                                                                         szülő 

 

 

 

 

---------------------------------------------- 

Intézmény képviselője 



 

 

6. számú melléklet 

 

SZÁNDÉKNYILATKOZAT 

 

MEGÁLLAPODÁS FELBONTÁSÁRÓL 

1. 

 

 

A Szombathelyi Waldorf Társas Kör Egyesület által fenntartott 

Perintparti Szó-Fogadó Szombathelyi Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és  

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

 

és 

 

 

……………………………………………………… úr 

 

……………………………………………………… asszony 

(továbbiakban szülők) 

 

………………………………………………………… alatti lakosok között 

 

…………………………………(év, hó, nap)-n létrejött megállapodás felbontását 

kezdeményezik a szülők. 

 

1. A szülők szabad elhatározásukból úgy döntenek, hogy a ……………/………….. 

oktatási évtől kezdődően itt tanuló ……………………………………………. (Név) 

……………………………………. (Születési hely, év, hónap, nap) gyermeküket a 

Perintparti Szó-Fogadó Szombathelyi Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium 

és Alapfokú Művészetoktatási Intézményből……………………………(Év, hó, nap) 

–n ki kívánják íratni, és gyermekük a további tanulmányait más intézményben 

folytatja. 

 

2. Mi szülők a felmondást a következőképpen indokoljuk: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt.: Szombathely,………………………………………………… 

 

…………………………………………(úr)       …………………………………..(asszony) 

aláírás      aláírás 



 

 

7.számú melléklet 

 

 

SZÁNDÉKNYILATKOZAT 

 

MEGÁLLAPODÁS FELBONTÁSÁRÓL 

2. 

 

A Szombathelyi Waldorf Társas Kör Egyesület által fenntartott 

Perintparti Szó-Fogadó Szombathelyi Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és  

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

(továbbiakban Intézmény) 

és 

 

……………………………………………………… úr 

 

……………………………………………………… asszony 

(továbbiakban szülők) 

 

………………………………………………………… alatti lakosok között 

 

…………………………………(év, hó, nap)-n létrejött megállapodás felbontását 

kezdeményezi az Intézmény. 

 

1. Az Intézmény ……………………………………….osztálytanító/osztálykísérő 

és/vagy a Tanári Kollégium javaslatára úgy döntött, hogy a ……………/………….. 

oktatási évtől kezdődően itt tanuló ……………………………………………. (Név) 

……………………………………. (Születési hely, év, hónap, nap) gyermek szüleivel 

kötött megállapodást fel kívánja bontani. Egyúttal kéri a szülőket, hogy gyermekük 

további tanulmányait más intézményben folytassa. 

 

2. A felmondáshoz vezető okok és a folyamat során felmerülő problémák megoldására 

hozott intézkedések az alábbiakban foglalhatók össze: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt.: Szombathely,………………………………………………… 

 

……………………………………………………. 

Intézmény megbízott igazgatója 



8. számú melléklet 

 

 

MEGÁLLAPODÁS FELBONTÁSA 

1. 

 

 

 

 

 

A Szombathelyi Waldorf Társas Kör Egyesület által fenntartott 

Perintparti Szó-Fogadó Szombathelyi Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és  

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

 

a 

 

 

……………………………………………………… úrtól 

 

……………………………………………………… asszonytól 

(továbbiakban szülők) 

 

………………………………………………………… alatti lakosoktól  

 

…………………………………(év, hó, nap)-n érkezett felmondási szándékról a 

következőkben állapodnak meg: 

 

1. A szülők szabad elhatározásukból úgy döntöttek, hogy a ……………/………….. 

oktatási évtől kezdődően itt tanuló ……………………………………………. (Név) 

……………………………………. (Születési hely, év, hónap, nap) gyermeküket a 

Perintparti Szó-Fogadó Szombathelyi Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium 

és Alapfokú Művészetoktatási Intézményből……………………………(Év, hó, nap) 

–n ki kívánják íratni, és gyermekük a további tanulmányait más intézményben 

folytatja. 

 

2. Az Intézményi Tanács ………………………(év,hó,nap) –i ülésén megismerte a 

szülők indokait és a Tanári és / vagy Óvónői Konferencia határozatát, amelyek alapján 

a tanuló jogviszonyát az intézményben …………………………………(év, hó , nap) 

nappal megszünteti. 
 

3. A kilépés napján a szülőknek ……………………….Ft tartozása van az Intézmény 

felé, a következő részletezés szerint: 

 

 

 

 

 

A szülők a fennálló tartozást elismerik és  következő ütemezés szerint rendezik: 

 

 

 

 



 

4. A kilépés napján a tanuló használatában lévő következő eszközökkel számoltak el: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Felek jelen szerződést elolvasták, közösen értelmezték, és mint akaratukkal 

mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá. 

 

 

 

 

Kelt.: Szombathely,………………………………………………… 

 

 

 

 

 

……………………………………………… 

Intézmény megbízott igazgatója 

 

 

 

 

 

…………………………………………(úr)       …………………………………..(asszony) 

aláírás      aláírás 



9. számú melléklet 

 

MEGÁLLAPODÁS FELBONTÁSA  

2. 

 

 

A Szombathelyi Waldorf Társas Kör Egyesület által fenntartott 

Perintparti Szó-Fogadó Szombathelyi Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és  

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

 

a 

 

 

……………………………………………………… úr 

 

……………………………………………………… asszony 

(továbbiakban szülők) 

 

………………………………………………………… alatti lakosok 

 

…………………………………(év, hó, nap)-n érkezett felmondási szándékról a 

következőkben állapodnak meg: 

 

1. Az Intézményi Tanács ………………………………………. osztálytanító 

/osztálykísérő és/vagy a Tanári Kollégium határozata alapján kezdeményezi, a 

……………/………….. oktatási évtől kezdődően itt tanuló 

……………………………………………. (Név) ……………………………………. 

(Születési hely, év, hónap, nap) gyermek szüleivel kötött megállapodás felbontását. 

Egyúttal kéri a szülőket, hogy gyermekük további tanulmányait más intézményben 

folytassa. 

 

2. A szülők megismerték a Tanári Kollégium indokait és a következő észrevételeket 

teszik: 
 

 

 

 

 

3. A kilépés napján a szülőknek ……………………….Ft tartozása van az Intézmény 

felé, a következő részletezés szerint: 

 

 

 

 

 

A szülők a fennálló tartozást elismerik és  következő ütemezés szerint rendezik: 

 

 

 

 

 



 

4. A kilépés napján a tanuló használatában lévő következő eszközökkel számoltak el: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Felek jelen szerződést elolvasták, közösen értelmezték, és mint akaratukkal 

mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá. 

 

 

 

 

Kelt.: Szombathely,………………………………………………… 

 

 

 

 

 

……………………………………………… 

         az Intézmény megbízott igazgatója 

 

 

 

 

 

…………………………………………(úr)       …………………………………..(asszony) 

aláírás      aláírás 



10. számú melléklet 

 

Új tanárok felvételi szempontjai 

 
1. Hogyan került kapcsolatba a Waldorf pedagógiával? 
2. Jelenlegi élethelyzete 
3. Waldorf pedagógia alapvetései: 
 

- életkori sajátosságok: 
- akarat, érzés, gondolkodás 
- képességek, fejlesztése tapasztalat útján (belső képek) 
- epochális oktatás (epochafüzet) 
- szakórák, művészeti tárgyak, nyelv 
- értékelés 
- integráció' 
- 1 -8.-ig egy osztály tanító 
- felső tagozat 
- ritmus - nap, hét, év ritmusa - ünnepek 
* tanterv jellege, átjárhatóság, keret tanterv 

- háttér - R, Steiner antropozófiája 

- pedagógiai, munka - konferencia, más vállalások: 

- képzés - tanárképzés, IAO, konferenciák 
- az intézmény felépítése - erről való tájékozódás és a munkában való részvétel, 
- pártfogói kapcsolat 
- éves szerződés (bevezető év) 

- fizetés Tanárfelvételt segítő kérdések 

 

1. Mi ösztönözte Waldorf iskolánk iránti érdeklődését? 

2. Vannak-e máig emlékezetes gyermekkori- élményei? Megosztaná-e velünk? 

3. Van-e olyan olvasmánya, élménye, amely segítette eddigi munkáját? Hogyan? 

4. Mit tart fontosnak pedagógiai munkájában? 

5. Milyen képességek, tulajdonságok segítik-, nehezítik céljai megvalósításában? 

6. Mivel támogatnák leginkább munkáját a kollégák, szülők és körülmények? 

7. Egészítse ki válaszait azzal, ami még fontos önnek! 
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11. számú melléklet 

 

VÁLLALÁSAINK 

 

....................... tanév 

 

 

TK VEZETŐK  

TK JEGYZŐKÖNYV  

FELSŐS KONF. VEZETŐK  

FELSŐS JEGYZŐKÖNYV  

TANÜGY  

PEDAGÓGIAI PROGRAM  

IT  

GK  

IGAZGATÓ  

SZEMÉLYÜGY  

DIÁKÖNKORMÁNYZAT  

FOLYAMATFELELŐS  

ELSŐS BEISKOLÁZÁS   

GIMIS BEISKOLÁZÁS  

IGY  

GYERMEKVÉDELEM  

PANASZÚT  

SZMSZ  

HELYETTESÍTÉS SZERVEZÉS  

KÉPZÉSI TERV  

HONLAP  

KERT  

ÉRETTSÉGI SZERVEZÉSE  

FELSŐS ÓRAREND  

FELSŐS KIRÁNDULÁS SZERV.  

FELSŐS KÖLTSÉGVETÉS  

SZÜLŐI ÜNNEP   

KÖNYVÁRUSÍTÁS   

NYÍLT NAP  

SOPRON MENTORÁLÁS  

TANÁRI RENDJE  
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PR  

FALIÚJSÁGOK  

ÉPÜLET jelene  

ÉPÜLET jövője  

MUNKAÜGY  

PED. MINŐSÍTÉS SEGÍTŐ  

DRÁMASEGÍTŐ  

KÖNYVTÁR  

JELMEZTÁR  

HÍRMONDÓ  

KAPCS. TART. ZENETAN.  

KAPCS. TART. VÉDŐNŐKKEL  

JELENLÉTI ÍV  

GYAK. SZERVEZÉS - szociális  

GYAK. SZERVEZÉS - ipari  

GYAK. SZERVEZÉS - földmérés  

GYAK. SZERVEZÉS - mezőgazd.  

GYAK. SZERVEZÉS - erdészeti  

SPRUCH  

BAZÁR KAPCS. TARTÓ  

OLIMPIAI FÁKLYAVIVŐK  

TANSZOBA  

  

MENTORSÁG – felnőtt  
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12. számú melléklet 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 

amely létrejött egyrészről a Waldorf Társas Kör Egyesület (Székhely: 9700 Szombathely, Sorok 
utca 44., adószám: 18886339-1-18), képviseli: Husz Balázs elnök, mint fenntartó (továbbiakban: 
Fenntartó Egyesület), másrészről a 

Perintparti Szó-fogadó Szombathelyi Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és 
Alapfokú Művészeti Iskola (9700 Szombathely, Sorok utca 44., adószám: 18893861-2-18), 
képviseli Juhász Júlia kinevezett igazgatót helyettesítő személy, mint intézmény, továbbiakban: 
Intézmény (együttesen: Felek) között. 
 
1. A megállapodás célja a felek egyenrangúságán alapuló kölcsönös együttműködés megteremtése, 
a felekre kötelező Waldorf-kerettanterv és a Waldorf Óvodapedagógiai Program előírásának 
megfelelően, a fenntartóra kötelező jogi szabályozás és intézményi önigazgatás Waldorf-
pedagógiai működési alapelvének maradéktalan biztosítása érdekében egyaránt. 
 
2. A Felek kölcsönösen kinyilvánítják abbéli szándékukat, hogy a fentieknek megfelelően a 
Fenntartó Egyesület a Waldorf Kerettantervvel és a WOP-pal összhangban a jogszabályban 
biztosított fenntartói jogokat az Intézménnyel együttműködve gyakorolja.  
A Fenntartó Egyesület és az Intézmény ennek megvalósítására a jelen megállapodásba foglalt 
együttműködési rendet alkotják meg, melyek részletezése, az egyes együttműködési területek 
kijelölése, az azokhoz tartozó eljárási rendek és felelős személyek megjelölése jelen megállapodás 
4-12. pontjaiban kerülnek rögzítésre. 
 
3. A Felek együttműködésük alapjaként kölcsönösen elfogadják szervezeteik egyenrangúságát, 
egymás feladatait és felelősségét, és a fenntartói jogok gyakorlására és feladatok ellátására olyan 
átlátható szervezeti és működési struktúrát dolgoznak ki, amelyben a kölcsönösséget és a bizalmat 
részesítik előnyben. 

 
4. Az intézmény létesítése (alapító okirat tartalma), nevének, gazdálkodási jogkörének megállapítása, 
átszervezése (alapító okirat módosítása), megszüntetése, tevékenységi körének módosítása, fenntartói jog átadása.  
 
Egyesület kezdeményezheti, a változtatás iránti kezdeményezést tartalmazó egyesületi közgyűlési 
határozat Elnökség általi megküldésével az Intézmény Tanári- és Óvónői Konferenciájának 
(továbbiakban TK/ÓK) vezetője felé. 
Az Elnökség a közgyűlési javaslat létrejöttétől számított 8 napon belül továbbítja azt. Az 
intézmény részéről 15 napon belül jön vissza a válasz a Fenntartó Egyesület elnöksége felé. 
 
Ha nincs egyetértés, akkor a Fenntartó Egyesület által kezdeményezett változtatást elvetettnek 
kell tekinteni. Ez alól kivételt képeznek azok a jogszabályi előírások, ahol a közgyűlés 
kezdeményezésének elutasítása jogszabálysértő állapotot idézne elő, itt az azonnali végrehajtás az 
elvárt, a kezdeményezésről, annak indokáról, és elmaradása esetére várható következményekről a 
Fenntartó Egyesület elnöksége a közgyűlési döntéstől számított 8 napon belül tájékoztatni köteles 
a jelen pontban megjelölt személyeket. 
 
Amennyiben az Intézmény részéről az álláspont kialakításához további egyeztetésre van szükség, 
úgy a fenti 15 napon belül az Intézményi Tanács (továbbiakban: IT) összehívását kezdeményezi, 
ahol sikerülhet döntést hozni. 
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5. Térítési díj, tandíj szabályozása, szociális kedvezmények feltételei. A Fenntartó Egyesület állapítja meg a 
mértékét, de az Intézmény szedi be. 
 
Egyesület kezdeményezheti, a változtatás iránti kezdeményezést tartalmazó egyesületi közgyűlési 
határozat Elnökség általi megküldésével az Intézmény Tanári- és Óvónői Konferenciájának 
(továbbiakban TK/ÓK) vezetője felé. 
Az Elnökség a közgyűlési javaslat létrejöttétől számított 8 napon belül továbbítja azt. Az 
intézmény részéről 15 napon belül jön vissza a válasz a Fenntartó Egyesület elnöksége felé. 
 
Ha nincs egyetértés, akkor a Fenntartó Egyesület által kezdeményezett változtatást elvetettnek 
kell tekinteni. Ez alól kivételt képeznek azok a jogszabályi előírások, ahol a közgyűlés 
kezdeményezésének elutasítása jogszabálysértő állapotot idézne elő, itt az azonnali végrehajtás az 
elvárt, a kezdeményezésről, annak indokáról, és elmaradása esetére várható következményekről a 
Fenntartó Egyesület elnöksége a közgyűlési döntéstől számított 8 napon belül tájékoztatni köteles 
a jelen pontban megjelölt személyeket. 
 
Amennyiben az Intézmény részéről az álláspont kialakításához további egyeztetésre van szükség, 
úgy a fenti 15 napon belül az Intézményi Tanács (továbbiakban: IT) összehívását kezdeményezi, 
ahol sikerülhet döntést hozni. 
 
6. A tanévben indítható osztályok, óvodai csoportok száma, óvodai felvétel, nyitva tartás meghatározása.  
 
Intézmény a TK/OK vezetőin keresztül kezdeményezi, de az indítvány legkésőbb május utolsó 
munkanapja előtt 45 nappal meg kell, hogy érkezzen a Fenntartó Egyesület elnöksége felé. A 
Fenntartó Egyesület elnökségének 15 napon belül van lehetősége az IT összehívására egyeztetés 
céljából. A kérdésben a Fenntartó Egyesület közgyűlése dönt az Intézmény javaslata, avagy az IT 
döntése szerint. 
 
7. Tantárgyfelosztás, továbbképzési program jóváhagyása. 
 
Az Intézmény kezdeményezi, a TK/OK vezetője nyújtja be a Fenntartó Egyesület elnöksége felé 
a költségvetési igényekkel együttesen, ennek határideje tehát a mindenkori költségvetési igények 
leadásának határideje. A Fenntartó Egyesület közgyűlése hagyja jóvá az előterjesztett anyagot. 
 
8. Pedagógiai program, házirend ellenőrzése. 
 
Az Intézmény kezdeményezi a dokumentumok megváltoztatását, a TK/OK vezetőjén keresztül, 
a kész javaslatot annak elkészültét követően megküldi a Fenntartó Egyesület elnökségének, a 
Fenntartó Egyesület közgyűlése hagyja jóvá az előterjesztett anyagot. 
 
9. Pedagógiai program végrehajtásának, szakmai munka eredményességének értékelése. 
 
Beszámolási kötelezettség teljesítése, a mindenkori Igazgató beszámolója foglalja magában, 
elkészítésében a TK/OK és különösen annak vezetői segítik az Igazgatót. Az értékelés átadása 
úgyszintén a Fenntartó Egyesület elnöksége felé történik, határideje július 31. 
 
10. Pedagógus továbbképzés területén a továbbképzési program - beiskolázási terv - pedagógiai program 
összhangját, továbbképzési program/beiskolázási terv végrehajtásának törvényességét, a költségvetés terhére 
vonatkozó kötelezettségvállalás szabályainak megtartását. 
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A 9-es pontban rögzített módon elkészített és megküldött beszámoló alapján alátámasztva a 
Fenntartó Egyesület közgyűlése határoz a kérdésben. 
 
11. Az intézmény SZMSZ-ének gondozása. 
 
Intézményi feladat és jogosultság, a Fenntartó Egyesület a törvényességi oldalról tekinti át. 
A Fenntartó Egyesület elnöksége jelzi, ha SZMSZ változtatás szükséges törvényi okokból, és a 
kérdést az IT elé tárja, oly módon, hogy a jogszabályváltozás tudomására jutásától számított 8 
napon belül ezt jelzi az Intézmény felé. 
Bármilyen egyéb okból szükségessé vagy kívánatossá vált változtatás kezdeményezése az 
Intézmény lehetősége, a TK/OK vezetője a kész javaslatot annak elkészültét követően megküldi 
a Fenntartó Egyesület elnökségének, aki elvégzi annak törvényességi vizsgálatát, és vagy 
legitimálja az átadott anyagot, vagy 15 napon belül IT ülést kezdeményez, ahol kifejti álláspontját, 
és további munkára az anyagot visszaadja. 
 
12. Tanévenként egyszer intézményvezető átfogó beszámoltatása, a beszámoló elfogadása. 
Az Intézmény igazgatója a jelen megállapodás 9. pontjában megfogalmazott beszámoló 
elkészítésének és átadásának útján teljesíti.  A beszámoló értékelése és elfogadása A Fenntartó 
Egyesület közgyűlésének feladata. 

13. Felek jelen szerződést elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
egyezőt, arra feljogosított képviselőik útján írták alá. 

Szombathely, 2016. október 19. 

 

 

 

Perintparti Szó-fogadó Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 

Juhász Júlia megbízott igazgatót helyettesítő személy 

 

 

 

Szombathelyi Waldorf Társas Kör Egyesület 

Husz Balázs elnök 
 



13. számú melléklet 

Panaszút 

Alapvetések 

Mi, tanárok, óvónők, munkatársak és szülők, olyan együttes munkát akarunk, melyben az 

emberi kapcsolatok őszinteségen, bizalmon, egyenrangúságon és egymás kölcsönös 

megbecsülésén alapulnak. 

Ebben a munkában minden résztvevőnek a közös célra irányuló kívánsága, vágya és törekvése 

egyenrangúan kapcsolódhat az iskola és az óvoda mindennapjainak közös alakításához. 

Ebből következőleg a felmerült kérdéseket ott és azokkal az érintett személyekkel válaszolják 

és oldják meg, ahol, és akik körében felmerült a kérdés. (A felmerült kérdés vagy probléma 

megoldásakor tisztázandó, hogy az érintett fórum hivatott-e a kérdés tárgyalására, ezzel 

tekintve rá a folyamatra.) A kérdés kezdeményezője és érintettje mindvégig jogosult 

személyesen részt venni a folyamatban, az iskola szerveinek ülésén. 

A felmerült problémák kapcsán tiszteletben tartják a másik fél személyiségét. Törekednek a 

közös megoldásra. 

 

Az érintett személyek és jogaik 

 

Szülők 

A szülők vállalják, hogy gyermekük fejlődése érdekében együttműködnek a tanárokkal, 

közösen keresik a felmerült kérdésekre a megoldásokat. 

A szülő kérésével az iskolán belül fordulhat az osztálytanítóhoz, a szaktanárhoz, az 

osztálykísérőhöz, a Tanári Kollégiumhoz, illetve az Intézményi Tanácshoz, az óvodában 

természetesen a csoport óvónőihez, ill. az Óvónői kollégiumhoz. 

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

és írásban megfogalmazhatnak. Az írásban feltett kérdésre a megkeresett személy és szerv 

legfeljebb 30 napon belül, de lehetőség szerint 15 napon belül írásban választ ad. 

A szülők gyermekük nevelésével, vagy az óvoda, iskola életével kapcsolatban felmerülő 

személyes problémáikkal először az óvónőhöz, osztálytanítóhoz, az osztálykísérőhöz vagy az 

érintett szaktanárhoz fordulnak segítségért, vagy a tisztázás érdekében. Ez a megkeresés 

történhet szóban vagy írásban. Az első találkozóra 8 napon belül kell alkalmat teremteni. Ha a 

felek szükségesnek tartják, további beszélgetésekre is sor kerülhet, akár más, a gyermek 

nevelésében közvetlenül érintett tanár részvételével is. 

Ha a felmerülő problémára nem sikerült megoldást találni, akkor a szülők írásos formában 

fordulhatnak a Tanári, vagy az Óvónői Kollégiumhoz. Ebben minden esetben röviden 



ismertetni kell a kérést, annak indoklását, illetve az eset előzményeit, az eddig megtett 

lépéseket. 

Osztályszintű probléma esetén a szülők személyesen vagy a szülői esten jelzik az 

osztálytanítónak a felmerült kérdést, aki lehetőség szerint azonnal választ ad. A szülők, ha a 

választ nem tartják kielégítőnek, az Óvónői vagy a Tanári Kollégiummal veszik fel a 

kapcsolatot, és együtt keresik a megoldást. A megkeresésre írásos formában kerül sor.  

A szülők személyesen, illetve szülői körök keretében szabadon tevékenykednek, javaslatokat, 

kérdést, kérést fogalmazhatnak meg, kezdeményezést tehetnek. Óvoda - iskolaszintű 

problémáikkal az Óvónői illetve a Tanári Kollégiumhoz fordulhatnak. 

A megkeresésre írásos formában kerül sor. 

A szülő szükségletet, igényt tartalmazó megkeresésével a szükséglet jellege szerint a 

gazdasági szerv vezetőjét, az óvónői, a tanári kollégium és az intézményi Tanács vezetőjét 

keresheti meg. 

A szülők bármely kezdeményezésükkel kapcsolatban fordulhatnak az Intézményi Tanácshoz 

is, mint felügyelő fórumhoz. Ezen kérést írásos formában kell megtenni. Röviden ismertetni 

kell a kérést, annak indoklását, a kéréssel érintett személyt vagy szervet, illetve az eset 

előzményeit, az eddig megtett lépéseket. 

 

Tanárok - Óvónők 

Az óvónők, tanárok vállalják, hogy a gyermekek fejlődése érdekében együttműködnek a 

szülőkkel az Óvónői és a Tanári Kollégiummal, közösen keresik a felmerült kérdésekre a 

megoldásokat. 

A tanárok, óvónők kérésükkel az iskolán/óvodán belül fordulhatnak a szülőkhöz, a Tanári 

Kollégiumhoz, az Óvónői kollégiumhoz illetve az Intézményi Tanácshoz. 

A szülővel kapcsolatos kérés esetében mindig törekedni kell a személyes beszélgetéseken a 

probléma közösen elfogadható lezárására, a konszenzusos megállapodásra. Ezekbe a 

beszélgetésekbe további fél is bevonható. 

Ha a probléma tisztázása nem lehetséges az adott szinten, akkor a Tanári/ Óvónői 

Konferencia elé kerül a kérdés, a megoldás közös megtalálásáért. Ez írásos formában történik. 

Ekkor minden esetben röviden ismertetni kell a kérést, annak indoklását, illetve az eset 

előzményeit, az eddig megtett lépéseket. 

Az Intézmény életével kapcsolatos problémáikkal a tanárok és óvónők a pedagógiai 

kollégiumokhoz, illetve az Intézményi Tanácshoz fordulhatnak. 

Az érintett szervek és jogaik 

Tanári Konferencia  (TK)/ Óvónői Konferencia (ÓK) 



A TK fogadja minden esetben a gyermekek, fiatalok jelzéseit, melynek fórumai: 

 év végi zárás 

 epochánkénti zárás 

 személyes megkeresés 

 osztálykísérői órák 

A TK/ÓK fogadja és figyelembe veszi a szülők minőséggel kapcsolatos jelzéseit: 

 szülői beszélgetéseken 

 szülői esteken 

 írásos jelzés alapján 

A TK fogadja és figyelembe veszi a tanárok jelzéseit a nevelési munkával kapcsolatban 

 írásos jelzés alapján 

 tanári konferenciák napirendi pontjaként. 

A Tanári Konferencia/ ÓK. bármely hozzá beérkező kéréssel foglalkozni köteles az írásbeli 

jelzés beérkezését követően legkésőbb a második konferenciáján. Az előterjesztés a 

konferenciavezető feladata. 

A TK. / ÓK. a probléma kezelését és a megoldás közös keresését az érintett felek bevonásával 

végzi. A TK. / ÓK. delegálja a mediációs csoport számára a feladatot. A TK. / ÓK: vezetője 

figyelemmel kíséri a folyamat alakulását, és ha szükségesnek ítéli azt, újra a TK / ÓK. 

napirendjére veszi. Az elért „megállapodást” a TK / ÓK. elfogadja. 

A mediációs csoport közvetít és segít a probléma közös megoldásában az érintett feleknek. 

Az iskola életét érintő panasz esetén a mediációs csoport a TK tagjaiból alakul meg. A 

csoport létszáma 6 fő, akik mindig maguk közül jelölik ki az adott ügyben közvetítő 3 

személyt. 

Az óvoda életét érintő panasz esetén az ÓK. tagjai közül 2 fő vállalja e mediációs feladatot, 

akiket, az ügyben való érintettség esetén, az ÓK. a tagjai közül delegálással helyettesít. 

Az érintett feleknek a mediációs csoport tagjaival kapcsolatban vétójoguk van. 

A mediációs csoport minden esetben meghallgatja az érintett feleket, de további lépéseiről 

maga dönt.  

A csoport munkája a kérés beérkezésétől legfeljebb 30 napig tarthat, de törekedni kell a minél 

gyorsabb rendezésre. 

Ha a probléma rendeződik, arról írásos megállapodás születik a felek aláírásával. 

Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor a mediációs csoport írásos formában ajánlást 

fogalmaz meg a TK/ OK. részére az eset kezelésével kapcsolatban, amelyet az érintett felek 

tudomására hoz, s amelyet azok láttamoznak. 

 



Szülői Fórum 

A szülői közösség mindenkor maga alakítja ki a saját fórumát. Erről tájékoztatja a Tanári / 

Óvónői konferenciát, és ezen a csatornán keresztül kerülnek a szülők kérései a Konferenciák 

elé, és viszont. A konferencia-vezetővel egyeztetett időpont alapján a Tanári konferencián , 

napirendi pontot kapnak a szülői képviselők, ahol megjeleníthetik kéréseiket, problémájukat. 

A Szülői Fórumon előzetes bejelentés alapján napirendi pontot kapnak a tanári kérések. 

 

Intézményi Tanács 

Az IT. vezetője a TK, OK és GK vezetővel folyamatosan együttműködik és közösen felelős a 

meg nem oldott ügyek és a felmerülő, azonnal megoldható kérdések, ügyek kezeléséért. 

Az IT. felügyeli a panaszút betartását. 

Ha eljárásrendileg hibásnak, vagy nem kielégítőnek találja, visszautalja az előző fórumra, 

vagy hiánypótlást kér. 

Az IT. minden panaszt befogad, és a megfelelő fórum elé utalja, majd a döntésekről 

tájékoztatást kap. 

 



14. sz. melléklet 

 

Az Intézmény bélyegzői, használatuk rendje 

 

 

hosszúbélyegző:                                                     lenyomata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

körbélyegző:      lenyomata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

továbbá :      lenyomata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A bélyegzők használatáról folyamatos nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza a 

bélyegző sorszámát és lenyomatát, a használatára jogosultak nevét, beosztását, az őrzésért 

felelős személy nevét, az átvétel keltét és az átvételt igazoló aláírást, továbbá a változásokat 

(visszaadás, elvesztés, megsemmisülés stb.) 

 

Az iskolai bélyegzők használatára jogosultak: az intézményvezető és helyettese, a gazdasági 

munkatárs, az iskolatitkár a munkakörükben eljárva, valamint: óvodapedagógusok, az 

osztálytanítók, osztálykísérők, ha osztályuk tanulóinak ügyeit intézik és a szaktanárok. 
 

 

 



16. sz. melléklet 

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

 

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 szakszerű 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 értékű iratok megőrzése biztosított legyen;  

g) az ügyintézéshez, a döntések előkészítéséhez, a szervezet rendeltetésszerű 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;  

b) az iratkezelést végző, vagy azért felelős személyek szakmai képzéséről és 

továbbképzéséről;  

c) az iratkezelési segédeszközök  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 digitalis 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 

kézbesítőokmányon olvasható aláírásával és az átvétel dátumának feltüntetésével az átvételt 

elismeri. Az „azonnal” és „sürgős” jelzésű küldemények átvételi idejét óra, perc pontossággal 

kell megjelölni. Amennyiben iktatásra nem 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” jelzésű) 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, 

illetőleg 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 közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek kezeléséről belső 

szabályzatban kell rendelkezni.  

Melléklet  

I. – Iratkezelési szabályzat 

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” jelzésű 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.  

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 aláírásmintája 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. Melléklet I. – Iratkezelési szabályzat A 



küldeményeket a továbbítás módja szerint kell csoportosítani (posta, külön kézbesítő, 

futárszolgálat stb.). 

 Irattározás 

 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. 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),  

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 papíralapú nyomtatványok hitelesítése Az adott tárgyban 

kiadmányozási joggal rendelkezők hitelesítik. Az elektronikus rendszer használata során ki 

kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát: 

 • az intézmény törzsre vonatkozó adatok módosítása  

• az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések  

• a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések  

• az október 1-jei pedagógus es tanulói lista • az érettségi törzslapokat. Az elektronikus úton 

előállított és fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az igazgató 

aláírásával hitelesített formában kell tárolni. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és 

tárolt dokumentumok kezelése  

• Az iskola irodai számítógépes mapparendszerében kell tárolni.  

• Erről rendszeres időközönként (havonta) biztonsági másolatot kell készíteni. 

 

 VI. Fejezet 

 Záró rendelkezések  

Ez az iratkezelési szabályzat 2016. szeptember 1-jén lép hatályba. Kelt: 

.  

  



Melléklet:  

 Az iskolák által alkalmazott záradékok 

1. Felvéve [átvéve, a(z) ......... számú határozattal áthelyezve] a(z) (iskola címe) .................... 

iskolába. Bn., N., TI., B.  

2. A ........ számú fordítással hitelesített bizonyítvány alapján tanulmányait a(z) (betűvel) 

.......... évfolyamon folytatja. Bn., TI. 

 3. Felvette a(z) (iskola címe) ..................... iskola. Bn., TI., N.  

4. Tanulmányait évfolyamismétléssel kezdheti meg, vagy osztályozó vizsga letételével 

folytathatja. Bn., TI., N.  

5 ..... tantárgyból tanulmányait egyéni továbbhaladás szerint végzi. N., Tl., B. 

 6. Mentesítve ..... tantárgyból az értékelés és a minősítés alól N., Tl., B. 

 7. ..... tantárgy ..... évfolyamainak követelményeit egy tanévben teljesítette a következők 

szerint: .... N., Tl., B.  

8. Egyes tantárgyak tanórai látogatása alól az 20......../..... tanévben felmentve 

............................................ miatt. N., TI., B. Kiegészülhet: Osztályozó vizsgát köteles tenni. 

 9. Tanulmányait a szülő kérésére (szakértői vélemény alapján) magántanulóként folytatja. N., 

TI.  

10. Mentesítve a(z) [a tantárgy(ak) neve] ....................... tantárgy tanulása alól. N., TI., B. 

Megjegyzés: A törzslapra be kell jegyezni a mentesítés okát is.  

11. Tanulmányi idejének megrövidítése miatt a(z) ................... évfolyam tantárgyaiból 

osztályozó vizsgát köteles tenni. N., TI.  

12. A(z) évfolyamra megállapított tantervi követelményeket a tanulmányi idő 

megrövidítésével teljesítette. N., TI., B.  

13. A(z) ....................... tantárgy óráinak látogatása alól felmentve .................... -tól 

........................ -ig. N. Kiegészülhet: Osztályozó vizsgát köteles tenni. 

 14. Mulasztása miatt nem osztályozható, a nevelőtestület határozata értelmében osztályozó 

vizsgát tehet. N., TI. 

 15. A nevelőtestület határozata: a (betűvel) .............. évfolyamba léphet, vagy N., TI., B. A 

nevelőtestület határozata: iskolai tanulmányait befejezte, tanulmányait .......................... 

évfolyamon folytathatja. 

 16. A tanuló az .................. évfolyam követelményeit egy tanítási évnél hosszabb ideig, 

.................. hónap alatt teljesítette. N., TI. 



 17. A(z) .................. tantárgyból javítóvizsgát tehet. N., TI., B., A javítóvizsgán ..................... 

tantárgyból .......................... osztályzatot kapott ....................... évfolyamba léphet. TI., B 

18. A .................. évfolyam követelményeit nem teljesítette, az N., TI., B. Melléklet I. – 

Iratkezelési szabályzat évfolyamot meg kell ismételnie.  

19. A javítóvizsgán ................ tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott. TI., B. Évfolyamot 

ismételni köteles. 

 20. A(z) ........................ tantárgyból .......... -án osztályozó vizsgát tett. N., TI. 

 21. Osztályozó vizsgát tett. TI., B.  

22. A(z) .................. tantárgy alól ............... okból felmentve. TI., B.  

23. A(z) ................... tanóra alól .................. okból felmentve. TI., B. 

 24. Az osztályozó (beszámoltató, különbözeti, javító-) vizsga letételére .............................-ig 

halasztást kapott. TI., B.  

25. Az osztályozó (javító-) vizsgát engedéllyel a(z) ................................ iskolában független 

vizsgabizottság előtt tette le. TI., B. 

 26. A(z) .......................... szakképesítés évfolyamán folytatja tanulmányait. TI., B., N.  

27. Tanulmányait ......................................... okból megszakította, a tanulói jogviszonya 

.......................................-ig szünetel. Bn., TI.  

28. A tanuló jogviszonya Bn., TI., B., N. a) kimaradással, b) ................... óra igazolatlan 

mulasztás miatt, c) egészségügyi alkalmasság miatt, d) térítési díj, tandíj fizetési hátralék 

miatt, e) ........................ iskolába való átvétel miatt megszűnt, a létszámból törölve. 

 29. ............................. fegyelmező intézkedésben részesült. N.  

30. ............................ fegyelmi büntetésben részesült. A büntetés végrehajtása .............. 

........................-ig felfüggesztve. Tl.  

31. Tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén a) A tanuló ............... óra igazolatlan 

mulasztása miatt a szülőt felszólítottam. b) A tanuló ismételt ....................... óra igazolatlan 

mulasztása miatt a szülő ellen szabálysértési eljárást kezdeményeztem. Az a) pontban 

foglaltakat nem kell bejegyezni a Bn. és TI. dokumentumokra. Bn., TI., N.  

32. Tankötelezettsége megszűnt. Bn.  

33. A ................. szót (szavakat) osztályzato(ka)t ....................-ra helyesbítettem. TI., B. 

 34. A bizonyítvány .......... lapját téves bejegyzés miatt érvénytelenítettem. B. 

 35. Ezt a póttörzslapot a(z) ........................ következtében elvesztett (megsemmisült) eredeti 

helyett ............... adatai (adatok) alapján állítottam ki. Pót. TI. 



 36. Ezt a bizonyítványmásodlatot az elveszett (megsemmisült) eredeti helyett ................ 

adatai (adatok) alapján állítottam ki. Pót. TI. Melléklet I. – Iratkezelési szabályzat  

37. A bizonyítványt ..... kérelmére a ..... számú bizonyítvány alapján, téves bejegyzés miatt 

állítottam ki. Tl., B. 

 38. Pótbizonyítvány. Igazolom, hogy név ..........................., anyja neve 

..................................................................... a(z) .............................................. iskola 

............................................. szak (szakmai, speciális osztály, két tanítási nyelvű osztály, 

tagozat) ............................... évfolyamát a(z) ........................ tanévben eredményesen 

elvégezte. Pót. B.  

39. Az iskola a tanulmányi eredmények bejegyzéséhez, a kiemelkedő tanulmányi eredmények 

elismeréséhez, a felvételi vizsga eredményeinek bejegyzéséhez ................ vizsga 

eredményének befejezéséhez vagy egyéb, a záradékok között nem szereplő, a tanulóval 

kapcsolatos közlés dokumentálásához a záradékokat megfelelően alkalmazhatja, továbbá 

megfelelő záradékot alakíthat ki. 

 40. Érettségi vizsgát tehet. TI., B. 

 41. Gyakorlati képzésről mulasztását .......................-tól .....................-ig pótolhatja. TI., B., 

N. 

 42. Beírtam a ......................................... iskola első osztályába. 

 43. Ezt a naplót .................... tanítási nappal (órával) lezártam. N. 

 44. Ezt az osztályozó naplót ................ azaz .................... (betűvel) osztályozott tanulóval 

lezártam. 45. Ezt az osztályozó naplót ................ azaz .................... (betűvel) osztályozott 

tanulóval lezártam. N. 46. Igazolom, hogy a tanuló a ……../…….. tanévig …….. óra 

közösségi szolgálatot teljesített. B. 

 47. A tanuló teljesítette az érettségi bizonyítvány kiadásához szükséges közösségi szolgálatot 

TI.  

48. …..(nemzetiség megnevezése) kiegészítő nemzetiségi tanulmányait a 

nyolcadik/tizenkettedik évfolyamon befejezte Tl., B.  

 

Beírási napló Bn. 

 Osztálynapló N.  

Törzslap Tl.  

Bizonyítvány B 
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Szombathelyi Waldorf Társas Kör Egyesület 
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SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 

 

A Perintparti Szó-Fogadó Szombathelyi Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és AMI 

Szervezeti és Működési Szabályzatát az Intézményi Tanács, a Tanári és Óvónői Kollégiuma 

ajánlása alapján, a 2016. október 19-i ülésén felülvizsgálta, véleményezte, jóváhagyta, a 

benne foglaltakkal egyetértett és elfogadta. 

 

 

Jóváhagyta: 

 

…………………………………………   p.h.  Szombathely, 2016.október 19. 

Megbízott igazgató 
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