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1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  

1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és feladata  
A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) határozza meg az iskola 

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

megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket a jogszabályok nem utalnak más 

hatáskörbe, annak érdekében, hogy a jogszabályban, valamint az iskola Pedagógiai Programjában 

rögzített cél- és feladatrendszer megvalósítható legyen.  

Az SZMSZ a kialakított és működtetett tevékenységcsoportok és folyamatok összehangolt 

kapcsolati és működési rendszerét tartalmazza.  

1.2 Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok  
Az SZMSZ jogszabályi alapja a közoktatásról szóló törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény, valamint a vonatkozó rendeleti szabályozások.  

Az SZMSZ figyelembe veszi az Iskola elfogadott Pedagógiai Programját.  

1.3 Az SZMSZ elfogadása és jóváhagyása  
Jelen SZMSZ hatályba lépése és módosítása csak a Tanári Kollégium és az Intézményi 

Konferencia részéről történő elfogadással és jóváhagyással lehetséges.  

A Szekszárdi Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (továbbiakban Iskola) 

Szervezeti és Működési Szabályzatát a Tanári Kollégium és az Intézményi Konferencia 

(továbbiakban IK) elfogadta.  

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvány 

kuratóriuma saját szándékával egyezőnek, összhangban lévőnek találta és jóváhagyta.  

1.4 Az SZMSZ személyi és időbeli hatálya  
Az SZMSZ és a mellékletét képező egyéb belső szabályok betartása az iskolai közösség 

valamennyi tagjára kötelező érvényű.  

Az SZMSZ a jóváhagyása napján lép hatályba, és határozatlan időre szól. Jóváhagyásakor az ezt 

megelőző SZMSZ érvényét veszti.  

1.5 Az Intézmény  
Az Iskola a Szekszárdi Waldorf Óvodával közösen fenntartott intézmény, teljes nevén: Szekszárdi 

Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (a továbbiakban Intézmény).  

Az Intézmény székhelye: 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 132.  

Az Intézmény vezetője egyben az Iskolaképviselő.  

Az Óvoda külön SZMSZ-szel és Pedagógiai Programmal rendelkezik, amit csatolunk az Iskola 

SZMSZ-éhez. 5  

 



2. AZ ISKOLA ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI  
A Waldorf-pedagógia elindítója, és alapelveinek kidolgozója Rudolf Steiner (1861-1925) osztrák 

filozófus, író, nevelő. A Waldorf-pedagógia a gyerekekről való tudásból indul ki, ami azt jelenti, 

hogy az iskola életét, ritmusát, és nem utolsó sorban a tananyagot az adott korosztályú gyerekek 

fizikai, szellemi és lelki szintjéhez igazítja.  

Iskolánk gyermek- és személyiség központú, képességfejlesztő iskola, melyben a művészeti 

oktatás és a gyakorlati készségtárgyak tanítása a közismereti képzéssel azonos értékű helyet foglal 

el. A hagyományos tárgyak nagy részében epochális (időszakos) jelleggel folyik a tanítás. Év 

közbeni munkájukról a gyerekek a tanév végén szöveges értékelést kapnak. Évközbeni 

munkájukról a gyerekek a tanév végén szöveges értékelést kapnak. Az elsőtől a nyolcadik 

osztályig lehetőleg egy tanító kíséri végig a gyerekeket. Az Iskola eleget tesz az oktatásra 

vonatkozó törvényes követelményeknek.  

A szociális tér szervezésében a tanárok, a szülők és a fenntartó együtt dolgoznak a Waldorf-

pedagógia gyakorlati megvalósításán és azon, hogy az Iskola működésének a feltételeit és legjobb 

formáit kialakítsák.  

2.1 Az iskola adatai  
1. Neve: Szekszárdi Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

2. Rövid neve: Szekszárdi Waldorf Iskola  

3. Székhelye: 7100 Szekszárd, Rákóczi u.132.  

4. Telefon/faxszáma: 06 74 / 311-104  

5. Adószáma: 18866441-1-17  

6. Számlaszáma: Zomba és Vidéke Takarékszövetkezet  

71900058-10008102  

7. Működési engedélyének száma:  
8. Az intézmény OM azonosítója: 200770  

9. Működési területe: Szekszárd és vonzáskörzete  

10. Fenntartója: Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvány  

11. Típusa: nyolcosztályos általános iskola.  

12. Tevékenysége:  
 Az iskola alapfeladata: Waldorf általános iskolai oktatás és nevelés, alapfokú művészetoktatás.  

 Egyéb feladatok, speciális képzési formák:  

napközis ellátás;  

Sajátos Nevelési Igényű (SNI) gyermekek integrált nevelése és iskolai oktatása, létszámuk 

osztályonként lehetőleg ne haladja meg a csoport- illetve osztálylétszám 10 %-át;  

étkeztetés.  
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2.2 Az iskola jogállása, fenntartója  
Az Iskola önálló jogi személy, a számviteli törvény értelmében egyéb szervezet.  

Pedagógiai szempontból független, a saját költségvetési keretein belül önállóan gazdálkodik.  

Az iskola alapítója és fenntartója a Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvány, címe azonos az 

iskola székhelyével (továbbiakban: Fenntartó). Az iskola fenntartási és működési költségeit a 

Fenntartó biztosítja.  

Az alapítvány fenntartói jogkörét a Kuratórium gyakorolja.  

Az iskolát az Intézményi Konferencia (továbbiakban IK), a Tanári Kollégium, a Kuratórium, és a 

Szülői Kör működteti.  

Az intézmény felügyelete: a szakmai és törvényességi felügyeletet a fenntartó látja el.  

2.3 Képviselet  
A hatóságok és harmadik személyek előtt a Tanári Kollégium által választott és a Fenntartó által 

kinevezett Intézményi képviselő képviseli az Intézményt. A 2016-2017-es tanévben az 

Intézményvezető-helyettes Csákó Fruzsina. Hiányzása esetén Müller Eszter látja el a feladatait. 

Ezen kívül a saját felelősségi körükben, hivatalos képviseleti jogosultsággal rendelkeznek: a 

Tanári Kollégium, a Kuratórium illetve az IK által megbízott személy.  

Az Iskola képviseletével annak képviselője esetenként megbízhat más, az Iskola közösségébe 

tartozó személyt is.  

2.4 Az iskola bélyegzőinek felirata és lenyomata  
Hosszú bélyegző:  

Körbélyegző:  

Az iskolai bélyegzők használatára a következő személyek jogosultak:  

 az Intézményi képviselő,  

 az Intézményi képviselő által megbízott személy,  

 az Iskolatitkár.  
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3. AZ ISKOLA GAZDÁLKODÁSA, VAGYONA FELETTI 

RENDELKEZÉSI JOG  

3.1 Az Iskola gazdálkodása  
Az iskola az alapítványi fenntartású közoktatási intézményekre érvényes rendelkezések szerint 

gazdálkodik. Az iskola működtetésének, fenntartásának az anyagi feltételeit, kereteit az iskola 

éves költségvetése alapján a tényleges anyagi lehetőségei határozzák meg. A költségvetést a 

Gazdasági Munkacsoport készíti elő a mindenkori költségvetési törvény megjelenésétől számított 

egy hónapon belül, amit az Intézményi Konferencia (továbbiakban IK) véleményez, és a 

Fenntartó hagy jóvá további egy hónapon belül.  

Módosítás a létszámváltozásnak megfelelően augusztus 31-ig.  

3.2 Az Iskola bevételei  
 Az állami költségvetés által meghatározott közoktatási normatíva, vagy a közoktatási 

törvényből következő más, rendszeres állami támogatás.  

 Önkormányzatoktól kapott kiegészítő támogatás.  

 Fenntartótól kapott támogatás.  

 Pályázatokon elnyert összegek.  

 Adományok és szülői támogatások.  

 Egyéb cél szerinti tevékenységből származó bevételek (pl.: iskolai rendezvények).  

 

A Gazdasági Munkacsoport negyedévente felülvizsgálja a költségvetés teljesülését. A módosító 

eljárás megegyezik az Iskola éves költségvetésének a jóváhagyási eljárásával.  

3.3 A kuratórium gazdasági jogosultsága  
A Waldorf-iskola elsősorban pedagógiai, de anyagi okokból is a szülőkkel történő szoros 

együttműködésre épít. Az iskola együttműködési megállapodást ír alá a felvételt nyert tanulók 

szüleivel, amelyben az iskolának és a szülőnek a jogai és kötelezettségei rögzítettek. A 

megállapodás szövegét a Tanári Konferencia készíti elő, a Szülői Közösség véleményezi, majd az 

IK hagyja jóvá.  

A Kuratórium feladata, hogy megszervezze az iskola fenntartásának egyik pillérét képező 

rendszeres szülői támogatásokat. A Kuratórium a költségvetés elkészítésekor felméri azt, hogy az 

iskola fenntartásához gyermekenként mekkora összegű támogatásra van szükség. Ennek alapján 

kéréssel fordul a szülőkhöz, hogy támogassák az alapítványt. A szülők Nyilatkozatban jelölik meg 

a hozzájárulás vállalt összegét (továbbiakban szülői vállalás) és annak teljesítési módját. A 

befizetések teljesítését az iskolatitkár felügyeli, probléma esetén az illető osztályból a szülői körbe 

delegált képviselőhöz, illetve a Kuratóriumhoz fordul.  

Amennyiben a szülői közösség részéről a vállalás nem éri el a szükséges mértéket, a Kuratórium 

egyeztetéseket folytat az Iskolával a költségvetés csökkentésének lehetőségéről, valamint a Szülői 

Közösséggel a hozzájárulás növeléséről mindaddig, amíg az Iskola működőképessége nem 

biztosított.  

A szülői támogatások 10 %-ából a Kuratórium szociális alapot képez, melynek terhére a nehéz 

anyagi helyzetben lévő családok tandíjkedvezményt kérhetnek. 8  

 



3.4 Bérgazdálkodás  
A költségvetésben meghatározott kereteken belül, a vonatkozó jogszabályok alapján az iskola 

önálló bérgazdálkodást folytat.  

A bérgazdálkodás elveit a Tanári Kollégium, a Gazdasági Munkacsoport és a Fenntartó közösen 

dolgozza ki, a Gazdasági Munkacsoport beilleszti a költségvetésbe és jóváhagyja. Egyéni kérésre 

személyes beszélgetés előzheti meg a fizetések megállapítását.  

A technikai személyzet bérének a rendezése a Gazdasági Munkacsoport hatáskörébe tartozik.  

Az Iskolában dolgozó, vagy azt segítő pedagógusok ösztöndíjaira a Tanári Kollégium tesz 

javaslatot a Fenntartónak. A Fenntartó határozatot hoz a kifizetendő ösztöndíjak mértékéről és 

erről írásban értesíti az érintetteket.  

3.5 Tulajdoni viszonyok  
Az Iskola telephelyének bérletéről az Alapítvány Kuratóriuma köti meg a szerződést a 

bérbeadóval.  

4. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI  
A törvényes működést az alábbi, a hatályos jogszabályokkal összhangban álló alapdokumentumok 

határozzák meg.  

4.1 Az Alapító Okirat  
Az Alapító Okirat tartalmazza az iskola legfontosabb jellemzőit, biztosítja nyilvántartásba vételét 

és jogszerű működését.  

Az Alapító Okiratban szereplő adatok nyilvánosak. A bejegyzett adatokban történő változásokat 

30 napon belül be kell jelenteni. Az Alapító Okirat adatai csak a fenntartó hozzájárulásával 

módosíthatók.  

4.2 A Működési Engedély  
A benyújtott kérelem és a csatolt iratok alapján az iskola működését engedélyező határozat száma: 

. Az iskola tanulóinak végleges létszáma az évenkénti beiskolázást figyelembe véve nem 

haladhatja meg a Működési Engedélyben meghatározott 240 főt.  

4.3 A Pedagógiai Program  
A Pedagógiai Program tartalmazza és meghatározza:  

 az iskolában folyó oktató-nevelő munka tartalmi, szakmai alapjait,  

 a nevelés és oktatás célját, konkrét feladatait, színtereit,  

 az iskolai közösség pedagógiai munkájának legfőbb jellemzőit,  

 az iskola helyi tantervét, ezen belül:  

a tantárgyakat, a kötelező tanórai foglalkozásokat,  

ezek óraszámát, az előírt tananyagot és követelményeit,  

egyes művészeti tevékenységek cél- és feladatrendszerét, óraszámát, követelményeit,  

az alkalmazott tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elveit,  

a tanulók ellenőrzésének, értékelésének szempontjait és módját,  

a Waldorf-pedagógiából fakadó speciális tevékenységek körét.  
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A program 8 évfolyamra szól. A Pedagógiai Programot a Tanári Kollégium megbízott tagjai 

dolgozzák ki és fejlesztik tovább. A programot a Tanári Kollégium fogadja el, és a Fenntartó 

hagyja jóvá. A Pedagógiai Program nyilvános, bárki számára megtekinthető az Intézmény 

székhelyén, az Iskolaképviselővel előzőleg egyeztetett időpontban.  

Véleményezési joga van a program átadásától számított hét napon belül: a Fenntartónak.  

4.4 A tanév munkaterve  
A tanév munkaterve összhangban a mindenkori tanév rendjével, az iskolai célok, feladatok 

megvalósításához szükséges hivatalos feladatok sorát tartalmazza:  

 az egyes tevékenységek heti, napi, éves beosztását,  

 az egyes feladatok elvégzésének határidejét, a megvalósítás felelőseinek nevét,  

 a tanítási szünetek rendjét, a szülői estek, a fogadóórák, az ünnepek, a rendezvények idejét.  

 

A munkatervet az adott tanév megkezdése előtt a Tanári Kollégium megbízott tagjai dolgozzák ki, 

és a Tanári Konferencián fogadják el.  

Véleményezési joga van a munkaterv átadásától számított hét napon belül:  

 a Szülői Kollégiumnak,  

 a Fenntartónak.  

 

Ha tanév közben szükségessé válik a munkaterv megváltoztatása, azt legkevesebb hét nappal 

előtte jelezni kell a Szülői Kollégiumnak és a Fenntartónak.  

5. AZ ISKOLA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE  
Az iskola a gyermekek, a tanárok, a szülők, az iskolatitkár és az iskola technikai dolgozóinak 

együttes közössége. Az iskola szervezete olyan élő organizmus, amely a feladatok megosztásában 

a steineri hármas tagozódás elveire épül. Az iskola közössége együttesen felelős a szellemi, jogi 

és gazdasági struktúra kialakításáért és működéséért.  

Az iskola közössége ezen hármas tagozódás, valamint az elkülönült és az együttes felelősség 

elvén határozza meg szervezetét, és ebben figyelembe veszi a Közoktatási Törvényből adódó 

kötelezettségeket is.  

A tanulók közössége  
Az Iskola alapegysége az (1. osztálytól a 8. osztályig) egy-egy osztályba tartozó gyerekek 

közössége. Az iskolai nevelő-oktató tevékenység a tanulók életkorából és fejlődéséből következő 

sajátosságokat figyelembe véve történik.  

Az iskolai dolgozók közössége  
Az iskolai dolgozók közösségét az Iskolában dolgozó tanárok, a gazdasági vezető, az iskolatitkár 

és a technikai személyzet alkotja. A Tanári Kollégium az Iskolában tanító tanároknak, valamint az 

általuk meghívottaknak a közössége. A Tanári Kollégium az Iskola pedagógiai vezető testülete. 
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A Tanári Kollégium egyes feladatok egyéni vagy csoportos munkában történő elvégzésére 

tanárokat delegálhat a tagjai közül. A technikai személyzet a munkáját a Tanári Kollégiummal 

összhangban végzi.  

A Tanári Kollégium tagjai részt vesznek a heti egy alkalommal megtartott Tanári Konferencián, 

amelyen közös (szellemi) pedagógiai és művészeti tevékenységet végeznek, valamint az iskola 

életével kapcsolatos szervezési feladatokat látják el. A Tanári Kollégium választja meg az 

iskolában működő testületek és munkacsoportok tagjait.  

Személyi változásra a Tanári Konferencia jóváhagyásával van lehetőség.  

A szülői közösség  
A Szülői Közösséget az iskolába járó gyerekek szülei (gondviselői) alkotják. A Szülői Közösség 

az Iskola életének meghatározó eleme.  

A közoktatási törvény alapján a szülők jogaik érvényesítésére és kötelezettségeik teljesítésére  

szülői szervezetet hozhatnak létre. Ez a szervezet a Szülői Kollégium. A Szülői Kollégium az 

egyes osztályokból delegált szülők testülete (osztályonként legalább 1 fő), de munkájában 

valamennyi szülő részt vehet, aki feladatainak ellátásában segíteni tud. A Szülői Kollégium 

képviselőt választ, aki jogosult a Kollégium nevében eljárni és azt az Iskola más fórumai előtt, 

illetve külső kapcsolatokban képviselni. A Szülői Kollégium egyes feladatok az egyéni, vagy 

csoportos munkában történő elvégzésére szülőket delegálhat. A Szülői Kollégium dönt saját 

szervezeti és működési rendjéről, munkaterve elfogadásáról, tisztségviselői megválasztásáról és 

képviseletükről.  

A szülők azon döntésükkel, hogy gyermeküket Intézményünkbe íratják be, vállalják, hogy  

megteremtik annak működésének feltételeit.  

A fenntartó  
Az iskola fenntartója a Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvány. A fenntartói jogokat és 

kötelességeket az Alapítvány Kuratóriuma látja el.  

6. A TANULÓK KÖZÖSSÉGE  

6.1 Az iskolába történő felvétel  
A tanuló az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel útján keletkezik. 

Ennek lépései a következők:  

6.1.1 Már meglévő osztályokba történő felvétel esetén:  
 A szülők felveszik a kapcsolatot az osztálytanítóval.  

 Az osztálytanító beszélgetést folytat a szülőkkel, melyben ismerteti a Waldorf-pedagógia 

alapelveit, az iskolában és különösen az osztályban folyó pedagógiai munkát, valamint megismeri 

a szülők motivációját.  

 Az osztálytanító átadja a jelentkezési ívet a szülőknek, annak kitöltése után az osztálytanító 

dönt a hospitálás lehetőségéről.  

 Ezután a tanuló legalább 1 hétig hospitál az adott osztályban. Igény szerint a szülőnek is van 

lehetősége hospitálásra.  
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 Ha szükségesnek látja, az osztálytanító a hospitálási időszak során, vagy azt követően - 

lehetőleg fejlesztőpedagógus segítségével - felvételizteti a tanulót.  

 Legkésőbb a hospitálási időszakot követő első Tanári Konferencián a pedagógusok 

megtárgyalják a kérelmet.  

 A Tanári Konferencia az Iskola érdekét szem előtt tartva dönt a felvételről vagy az elutasításról, 

figyelembe véve az érintett osztálytanító véleményét.  

 Az osztálytanító bejelenti a döntést az osztályközösség előtt. A szülők az osztálytanító és az 

Iskolaképviselő aláírásával ellátott értesítést kapnak a döntésről.  

 A szülők Együttműködési megállapodást kötnek az Iskolával és a Fenntartóval, mely 

megállapodás esetén az Iskolát az Iskolaképviselő, a Fenntartót a Kuratórium elnöke képviseli. 

(Más Waldorf-iskolából érkezett tanuló felvétele csak abban az esetben lehetséges, ha a szülők az 

együttműködési megállapodás kötésekor bemutatnak egy, az előző iskola által kiállított igazolást 

arról, hogy a család nem hagyott hátra tartozást.)  

 Az Iskola értesíti a felvett tanuló előző iskoláját a felvételről.  

 

6.1.2 A mindenkori első osztály beiskolázása esetén:  
A Tanári Kollégium november 15-ig bezárólag Beiskolázási Csoportot jelöl ki a tagjai közül.  

A Beiskolázási Csoport feladatai:  

 Az elsős osztálytanító-jelöltek megkeresése, velük való beszélgetés, a Tanári Konferencián 

történő bemutatása. Szükség esetén álláshirdetés megfogalmazása és feladása minden tanév 

november 30-áig.  

 

Ezután a Tanári Kollégium dönt a leendő osztálytanító személyéről. Amennyiben ez a döntés a 

felvételi eljárás befejezése előtt megszületik, a leendő osztálytanító is részt vesz a Beiskolázási 

Csoport munkájában.  

 A Beiskolázási Csoport - a Szülői Közösség által szervezett és működtetett Marketing 

Csoporttal közösen - a Waldorf-pedagógiát és az iskolát népszerűsítő programokat szervez, és azt 

meghirdeti.  

 A jelentkezési lapok kiadása és összegyűjtése.  

 Az ismerkedő beszélgetések időpontjának, valamint módjának a jelentkezések alapján történő 

meghatározása. A szülők értesítése minderről.  

 A leendő osztálytanító vagy a Beiskolázási Csoport egy másik tagja beszélgetést folytat a 

szülőkkel, melyben ismerteti a Waldorf-pedagógia alapelveit, az iskolában folyó pedagógiai 

munkát, valamint megismeri a szülők motivációját.  

 Az ismerkedő, felvételi beszélgetés, tevékenység megszervezése a gyermekek számára, 

lehetőleg fejlesztő pedagógus bevonásával.  

 A Beiskolázási Csoport javaslatot tesz az első osztályba felvehető gyermekekről a felvételi 

eljárás során szerzett tapasztalatai alapján. (A gyermek felvételének feltétele az iskolaérettség, 

valamint Waldorf-pedagógiának a szülők részéről történő ismerete, elfogadása és támogatása. )  

 A javaslatnak a Tanári Konferencián történő ismertetése.  

 A szülők írásbeli értesítése a felvételről, vagy az elutasításról, illetve adott esetben a várakozó 

listára kerülésről. Az értesítést az Iskolaképviselő és a leendő osztálytanító vagy - amennyiben a 

személye még nem eldöntött - a felvételiztető tanár írja alá.  

 Az elsős osztálytanító további szervezési munkájának a segítése.  

 A szülők a beiratkozáskor együttműködési megállapodást kötnek az Iskolával.  
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6.2 A tanulók jogai és kötelezettségei  
Az Iskola tanulóinak joguk van a szellemi, lelki, testi fejlődésüket segítő oktatásban és nevelésben 

részesülni és minden iskolai tevékenységben részt venni.  

A tanulók joga és kötelessége, hogy a pedagógiai program alapján rájuk vonatkozó, illetve a saját 

maguk által választott tevékenységekben részt vegyenek, s ott az erejükhöz, a felkészültségükhöz 

mérten igényes munkát végezzenek. Szabad választás alapján a kötelező tanítási órákon kívüli 

foglalkozásokon (napközis foglalkozások, diáksportkörök, énekkar, felzárkóztatás, kulturális 

rendezvények, stb.) vehetnek részt.  

A tanulók a kötelező tanítási órákon és a szabadon választott foglalkozásokon túlmenően az 

osztály és az iskola ünnepi eseményein és egyéb rendezvényein (osztálykirándulások, stb.) is részt 

vesznek. Az iskolai rendezvények kötelezőek, arról csak hivatalos, minimum 3 tanítási nappal 

korábban leadott kikérővel lehet távol maradni.  

Minden tanulót megillet a rá vonatkozó valamennyi információ és döntés megismerésének, 

valamint az iskolai nyilvánosság bármely fórumán történő vélemény-nyilvánításnak a joga.  

A tanulók kötelessége, hogy az iskolai munkájuk végzése során tekintettel legyenek másokra, s 

minden társuknak, a tanáraiknak, az iskola többi dolgozójának megadják a kellő tiszteletet.  

Valamennyi tanuló felé elvárás az iskola épületének, eszközeinek a megóvása, s megállapítható, 

felróható felelősség esetén a kár megtérítése.  

A tanulók egyéb jogait és kötelességeit az SZMSZ mellékletei közé tartozó, a Tanári Kollégium 

által elfogadott, és a mindenkori tanulókkal, valamint szülőkkel ismertetett Házirend tartalmazza, 

amit a 6-7-8. osztályokban, kivonatolt formában kifüggeszt az osztálytanító.  

6.3 Diákkörök és diákönkormányzatok  
Az osztályközösségek tanulóinak törvény által biztosított joga az iskolai diákkörök és 

diákönkormányzatok létrehozása. Az iskola középtagozatától diákönkormányzat működhet.  

A Diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed, és alapvető 

feladata a tanulók érdekképviseletének és önszerveződésének megvalósítása.  

A Diákönkormányzat működését a Tanári Kollégium által megbízott pedagógus támogatja. A 

Diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola berendezéseit, 

ha ezzel nem korlátozza az iskola működését.  

6.4 A tanulók szervezett véleménynyilvánítása, rendszeres tájékoztatásuk  
1. A tanulók szervezett véleménynyilvánításának és tájékoztatásának fóruma a Diákközgyűlés.  

2. Megtartásának idejét a tanév helyi rendje tartalmazza. A Diákközgyűlés napirendjét a felkért 

nagykorú személy és a Diákönkormányzat választott képviselője közösen állapítja meg. A 

napirend nyilvánosságra hozatala az osztályokban való kifüggesztéssel történik.  

3. Az Iskola életével kapcsolatos kérdéseket a diákönkormányzat a közgyűlést megelőzően 

írásban is eljuttathatja az iskolaképviselőhöz.  

4. Az írásban, illetőleg a szóban feltett kérdésre az Iskolaképviselő ad érdemi választ. 13  

 



6.5 A tanulók mulasztásainak igazolása  
Ha a tanuló távol marad az iskolai kötelező foglalkozásokról, a mulasztását igazolnia kell.  

Ennek a módjai:  

- A szülő tanévenkénti 3 tanítási napról való távolmaradást igazolhat.  

- A szülő távolmaradási engedélyt kérhet a tanuló számára, amelynek megadásáról az 

osztálytanító dönt. Két hétnél hosszabb távolmaradást be kell jelenteni a konferencián.  

- Amennyiben a tanuló betegség miatt hiányzik, mulasztását orvosi igazolás bemutatásával kell 

igazolnia.  

 

A szülő köteles legkésőbb a hiányzás napján, az első tanítási óra előtt értesíteni az osztálytanítót a 

gyermeke hiányzásáról.  

Minden igazolást a megérkezés utáni egy héten belül le kell adni a szülőnek. Ha ez nem történik 

meg, az osztálytanító figyelmezteti a szülőt az elmaradására. Ha a figyelmeztetés után sem 

történik meg az igazolás leadása, akkor az osztálytanító jogosult igazolatlannak minősíteni a 

hiányzást.  

6.6 A tanulók értékelése  
Az Iskola értékelési rendszere nem az osztályzáson alapul.  

A napi intenzív kapcsolat eredményeként az osztálytanító jól ismeri a tanulókat, és a munkájukról 

folyamatosan visszajelzéseket ad a számukra. Ezek mellett a tanulók az őket tanító szaktanároktól 

is rendszeres értékelést kapnak. Az értékelés történhet szóban vagy írásban. Az értékelés fontos 

elemei az epocha előadások, az epochazárók, az évszakünnepek, 8. év végén az éves munka, a 

színdarabok, a rendezvények formájában megnyilvánuló egyéni és közösségi bemutatkozások is.  

A tanulók értékelését a legalább félévenként összeülő osztálykonferenciák is segítik. Ezeken az 

osztálytanító és az érintett szaktanárok vesznek részt. Az Iskola pedagógusai szülői igény esetén 

előre egyeztetett időpontban fogadóórát tartanak, illetve ha pedagógiai okokból szükségesnek 

tartják, fogadóórát kezdeményezhetnek is.  

Az osztálytanító és a szaktanárok a szülőkkel is elmélyült kapcsolatban állnak (minimum évente 

legalább 8 alkalommal szülői estek, valamint programok, beszélgetések), így folyamatos 

tájékoztatást tudnak adni az osztály általános fejlődéséről és a tanulók egyéni haladásáról.  

Év végén minden tanuló szöveges bizonyítványt kap, amelyben első helyen a bizonyítványvers 

áll.  

Ezt követően a szülők részletes tájékoztatást kapnak a tanuló általános fejlődéséről és az egyes 

tantárgyakban való elmélyültségéről. A 7. osztály félévétől kezdve a tanulók a szöveges értékelés 

mellett érdemjegyeket is kapnak, mivel a középiskolai felvételi eljárásban erre szükségük lehet.  

6.7 A tanulókkal kapcsolatos nehézségek megoldása  
A tanulókkal kapcsolatos nehézségek megoldásában elsősorban az osztálytanító kompetens. 

Ugyanakkor egy osztályban előforduló, tanulót érintő nehézség túlnőhet az érintett 

osztályközösség keretein. Ilyenkor az iskolai közösség egésze felelős annak megoldásáért.  

Ennek a lépései:  

A tanulóval kapcsolatos probléma jelzése az osztálytanítónak (gyerek, tanárok, szülők részéről).  

A probléma megbeszélése az érintett gyerek(ek)kel, tanárokkal, szülőkkel, valamint segítő 

lépések kidolgozása.  

Az osztálytanítónak, a szaktanároknak és az érintett szülőknek a megoldáson való együttes 14  

 



munkálkodása (pl. gyerekmegbeszélés a Tanári Konferencián, orvosi, pszichológiai, 

gyógypedagógiai szakvélemény kikérése – feltétele a szülők együttműködése).  

Segítő tanár kijelölése.  

Az osztálytanító tájékoztatja a probléma felvetőit a megoldásról.  

Tájékoztatás arról, ha a nehézséget nem sikerült megoldani.  

Ez esetben:  

 Az osztálytanítónak, a segítő tanárnak és az érintett szaktanároknak a tanulót illető közös 

javaslata.  

 A javaslatnak a Tanári Konferencián történő bejelentése, megbeszélése és döntéshozatal.  

 A döntésnek a tanulóval, a szülőkkel és az osztályközösséggel, illetve a tanulói közösség 

egészével történő közlése.  

 A szülőknek az osztálytanító és az Intézményi képviselő aláírásával ellátott értesítése.  

 

Akut probléma, illetve az Iskola közösségének egészét érintő súlyos fegyelmi vétség esetén a 

Tanári Kollégium döntést hozhat a tanuló Iskolából történő eltanácsolására tanév közben is.  

6.8 A tanulói jogviszony megszűnése  
A tanulói jogviszony megszűnik, ha:  

 a tanuló befejezte iskolai tanulmányait,  

 a szülők elviszik a gyermeküket az iskolából,  

 a Tanári Kollégium úgy dönt, hogy a tanulót eltanácsolja az iskolából,  

 

Az Iskolából távozó tanulónak az Iskola kiadja az állami bizonyítványt. A szülők felbontják az 

Iskolával kötött megállapodást és rendezik a Fenntartóval korábbi vállalásaikból származó 

esetleges hátralékaikat.  

7. AZ ISKOLAI DOLGOZÓK KÖZÖSSÉGE  
Az iskolában dolgozók: a Tanári Kollégium tagjai, a gazdasági vezető, az iskolatitkár valamint a 

technikai dolgozók alkotják az iskolai dolgozók közösségét.  

7.1 A Tanári Kollégium  
A Tanári Kollégium az Iskolában tanító tanároknak és az általuk meghívottaknak a közössége. Az 

Iskola célkitűzése az, hogy a nevelő-oktató munkában résztvevők Waldorf-pedagógiai 

végzettséggel is rendelkezzenek. A Tanári Kollégium az Iskola pedagógiai vezető testülete, amely 

a saját döntései alapján szervezi az életét. A működésére általánosságban az jellemző, hogy a 

döntéseinek többségét nem szavazással, hanem a tagjai egyetértésével (konszenzussal) hozza meg.  

A Tanári Kollégium kizárólagos döntési joggal rendelkezik minden olyan kérdésben, amely a 

pedagógiai munkával kapcsolatos.  

A Tanári Kollégiumnak joga van állást foglalni minden olyan kérdésben, amely az iskola életével, 

képviseletével, más iskolákkal való együttműködéssel kapcsolatos.  

A Tanári Kollégium megfelelő pedagógiai munkájához alapfeltételként hozzá tartozik a 

folyamatos képzés és önképzés, pedagógiai műhelymunka, amelynek egyik formája a heti 

rendszerességgel 15  

 



összeülő Tanári Konferenciákon való részvétel. Fontos, hogy a Tanári Kollégium tagjai a napi 

önképzés és a konferenciákon való részvétel mellett éljenek a képzés más lehetséges formáival is 

(pl. Waldorf-pedagógiai előadások, Tanári Műhelyek, posztgraduális képzés, stb.)  

A Tanári Kollégium minden, az iskola életében fontos kérdésben együttműködik a szülőkkel és a 

Fenntartóval. Az iskolai közösségre vonatkozó döntéseit nyilvánosságra hozza.  

Szükség esetén a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos, a konferencia által meghatározott 

feladatok összehangolását a Tanári Kollégium kijelölt tagja végzi. A személyét illetően a 

konferencia tesz javaslatot.  

7.1.1 Az osztálytanítók  
Az osztálytanító a - Tanári Kollégium felkérésére - lehetőleg az elsőtől a nyolcadik osztályig 

vállalja egy osztály vezetését. A tanítványai életkori sajátosságait szem előtt tartva figyelemmel 

kíséri és segíti szellemi-lelki-testi fejlődésüket. Munkáját a Waldorf-pedagógia szellemében 

végzi.  

A tanévek végén írásos bizonyítványban jellemzi a tanulók éves munkáját és fejlődését. A Tanári 

Kollégiummal történő egyeztetés alapján lehetőleg ő tanítja a legtöbb közismereti, gyakorlati és 

művészeti tárgyat. A pedagógiai munkáját az Iskola Pedagógiai Programjának megfelelően végzi.  

Felkészül az adott osztály éves tevékenységére, epocha-tervet készít. Részt vesz a tanterem 

arculatának tervezésében, a megvalósítás szervezésében. Elvégzi az osztállyal kapcsolatos 

adminisztrációs teendőket: a napló és a törzslap vezetését, szükség esetén az állami bizonyítvány 

kiállítását, adatlapok, stb.  

Osztályszintű pedagógiai kérdésekben (pl. a tanulók felvétele, a tanórákon kívüli tevékenységek) 

a Tanári Konferencia egyetértésével dönt.  

Az osztálytanító folyamatos kapcsolatban van a szülőkkel, szülői esteket tart, elősegíti a szülők 

elmélyülését a közös szellemi, pedagógiai munkában, és bepillantást nyújt az osztályban történő 

folyamatokba. Ezt a célt szolgálhatják a szülők számára szervezett nyílt napok, az évszakünnepek, 

a családi programok, drámanapok, kirándulások is. Az osztálytanító a szülőknek 

(családlátogatások, fogadó óra keretében) egyénileg is lehetőséget biztosít személyes 

beszélgetésekre.  

Az osztálytanító kapcsolatot tart az osztályában tanító szaktanárokkal, kölcsönösen figyelemmel 

kísérik egymás munkáját. Félévenként legkevesebb egy alkalommal osztálykonferenciát szervez, 

amikor a szaktanárokkal közösen osztály- és gyerekmegbeszélést folytatnak.  

Az osztálytanítónak pedagógiai és munkaszerződésben meghatározott kötelessége a 

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

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

részt venni.  

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

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

tanulmányait.  

A szaktanár az osztálytanítókkal összhangban végzi a gyerekek nevelését, tanítását. A szakórák 

tematikáját az életkori sajátosságok és az egyes osztályok jellemzőinek figyelembevételével, az 

Iskola pedagógiai programjának megfelelően állítja össze és valósítja meg. Munkájába (nyílt 

napok, évszakünnepek alkalmával) bepillantást enged. Év közben elvégzi az általa tanított 

osztályokkal kapcsolatos adminisztrációs teendőket. Félévkor és év végén írásbeli bizonyítványt 

ad a tanulók szaktárgyi munkájáról. Fegyelmi ügyekben felvetéssel és javaslattal élhet.  

A szaktanár tájékoztatja a szülőket a gyermekük fejlődését érintő kérdésekben.  

A szaktanárnak pedagógiai és munkaszerződésben meghatározott kötelessége a Tanári 

Konferenciákon való részvétel, és az ott folyó pedagógiai munkába történő bekapcsolódás. Az 16  

 



osztálytanítókhoz hasonlóan részt vesz az Iskola teljes életében (iskolai ünnepek, rendezvények), 

igény szerint Szülői esteken, és szükség esetén az ügyeletekben, helyettesítésekben.  

7.1.3 Az epocha-adó, valamint a szerződéses megbízás alapján tanító személyek  
Ők a Tanári Kollégium felkérése alapján, az Iskola Pedagógiai Programjával összhangban, 

bizonyos osztályokban egy-egy epochát (tanítási korszakot) tartanak meg, illetve a 

szerződésükben meghatározott nevelő-oktató tevékenységet látnak el. A munkájukról, a 

tapasztalataikról a Tanári Konferencia pedagógiai kérdésekkel foglalkozó részében beszámolnak a 

Tanári Kollégiumnak.  

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

Tanári Kollégiumnak, de döntési joggal nem rendelkeznek.  

A Tanári Kollégium tagjainak a feladatait az egyéni munkaszerződések határozzák meg.  

7.2 A Tanári Konferencia  
A TK minden évre konferenciavezető(ke)t és jegyzőkönyvvezetőt választ a Tanévnyitó 

Konferencián.  

A Tanári Konferencia szokásos időpontja minden csütörtökön 15.00-18.00. Kivételes esetekben 

(pl.: szünetek vagy egyszerre több tanár távollétének esetén) a konferenciát más időpontra lehet 

áthelyezni. Sürgős ügyben rendkívüli konferencia is összehívható.  

A Konferenciavezetőknek lehetőség szerint minden változásról legalább 2 nappal előbb írásban 

értesíteni kell a Tanári Kollégium tagjait.  

A Tanári Konferencián minden főállású osztálytanítónak és szaktanárnak kötelező a részvétel, 

csak indokolt esetben maradhatnak távol és a távolmaradást a konferenciavezetőnek előre 

jelezniük kell.  

Minden hónap első konferenciája az óvoda pedagógusaival közös konferencia. (Itt beszélik át az 

Iskolát és az Óvodát egyaránt érintő eseményeket, ünnepeket.)  

A Tanári Konferenciáról jegyzőkönyvet kell vezetni, amelybe bekerül a jelenlévők, illetve a 

hiányzók névsora, az elhangzott gondolatok, vélemények lényegi megfogalmazása és a döntések 

írásba foglalása. A jegyzőkönyvet elektronikus formában legkésőbb 2 nappal az aktuális 

konferencia után minden pedagógusnak el kell küldeni. (Itt bármely vitás eset kapcsán 

visszatekinthetünk a korábban meghozott döntésekre.)  

Az aktuális konferenciára javasolt témákat legalább két nappal előbb le kell adni a 

Konferenciavezető(k)nek. A Konferenciavezető(k) felelőssége, hogy az aktuális konferencia 

témáit és az arra szánt időkeretet elektronikus formában, legkésőbb egy nappal a konferencia előtt 

kiküldjék a Tanári Kollégium tagjainak és az esetlegesen meghívottaknak, valamint kinyomtatva 

elhelyezzék a tanári szoba hirdetőtábláján.  

A Tanári Konferencia témái közé csak azok kerülnek, amikről időben kapnak értesítést a 

Konferenciavezetők. Rendkívüli esetben a Tanári Konferencia kezdete előtt jelezni kell valamely 

sürgős téma átbeszélését. Máskülönben a téma a következő alkalommal kerül megbeszélésre. Az 

idő hiányában elmaradt témák szintén a következő konferencián kerülnek sorra.  

A Tanári Konferencia Művészeti része és a Stúdium nyitott, ahhoz előzetes részvételi szándék 

bejelentése után bárki csatlakozhat. 17  

 



A Tanári Konferencián választják meg az Iskolában működő testületek és munkacsoportok tagjait.  

Személyi változásra a Tanári Konferencia jóváhagyásával van lehetőség.  

A konferencia fő részei:  

 művészeti rész:  

 

- közös művészeti tevékenység –kézművesség, rajz, festés, éneklés, euritmia stb.,  

 pedagógiai-, szellemi rész:  

- Waldorf-pedagógiai és –szellemiségű olvasmányok olvasása, azokról való beszélgetések, 

gyermekmegbeszélések, pedagógiai kérdések, nehézségek megbeszélése, pedagógiai előadások, 

elvi állásfoglalások, stb.,  

- a Tanári Kollégium hatáskörébe tartozó pedagógiai döntések meghozatala.  

 technikai rész:  

- az iskolai élet megszervezését érintő kérdések, feladatok egyeztetése, megbeszélése,  

- ünnepeket, rendezvényeket érintő döntések, tanuló, tanár felvételének, elbocsátásának kérdései, 

munkacsoportok létrehozását, tanárok delegálását illető kérdések, stb.  

- a Tanári Kollégium hatáskörébe tartozó döntések meghozatala.  

 belső konferencia:  

 

- az Iskola Pedagógiai Programjának, éves munkatervének, házirendjének és az SZMSZ-ének 

véleményezése, stb.  

A konferencia feladatai:  

 az iskola szellemi és pedagógiai életét szolgáló munka végzése,  

 a konferencia által megjelölt feladatok elvégzése és jogkörök betöltése,  

 az iskolában felmerülő, illetve a konferencia által megjelölt problémák átgondolása, a 

lehetséges megoldások kidolgozása és ismertetése, döntési javaslatok kidolgozása, javaslattevés 

személyi kérdésekben,  

 az egyes feladatokat ellátó személyek, illetve csoportok munkájának figyelemmel kísérése  

 személyi kérdésekkel kapcsolatosan kialakuló problémák feltárása és kezelése.  

 

A konferencia dönt a legfontosabb, az iskola egészét érintő pedagógiai, szakmai ügyekben:  

 az iskola pedagógiai programjának, éves munkatervének, házirendjének és az SZMSZ 

elfogadásában,  

 tanuló, tanár felvételének, elbocsátásának kérdésében,  

 munkacsoportok létrehozását, tanárok delegálását illetően,  

 kiemelt feladatot ellátó tanárok személyét érintő kérdésekben:  

o osztálytanító,  

o gyermek- és ifjúságvédelmi felelős,  

o iskolaképviselő,  

o szövetségi képviselő  

o konferenciavezető(k)  

 a konferencia saját pedagógiai, szakmai munkarendjét érintő kérdésekben.  

 

A konferencia dönt az iskola minden pedagógiai, szakmai kérdésében. A konferencia lehetőség 

szerint konszenzussal hozza meg döntéseit, amelyek az egész Tanári Kollégiumra, iskolai 

közösségre nézve kötelező érvényűek.  

7.3 Tanár felvétele  
Tanár felvételének feltétele az Iskola Pedagógiai Programjában (helyi tantervben) meghatározott 

iskolai végzettség és/vagy Waldorf-tanári végzettség. Osztálytanító esetében a Waldorf-
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megszerzésének vállalása elengedhetetlen.  

A tanárfelvétel lépései:  

 Új tanár felvételére vonatkozó igény felvetése a Tanári Konferencián.  

 A Tanári Konferencia meghatározza az ezzel kapcsolatos szempontokat.  

 A Tanári Konferencia felelőst választ, aki összefogja az üggyel kapcsolatos teendőket.  

 A mandátummal rendelkező felelős jelölte(ke)t keres, tőlük írásos szakmai önéletrajzot és 

motivációs levelet kér. (és beszélget vele/velük, A felelős megismerteti a jelöltet a Tanári 

Konferenciával.) A jelöltek anyagaiba betekintenek a Tanári Konferencia tagjai. Javaslataik 

alapján a felelős eldönti, kiket hívnak be személyes beszélgetésre.  

 A jelöltek személyesen bemutatkoznak a Tanári Konferencián.  

 A Tanári Konferencia többségi döntést hoz a Tanári Kollégiumba felveendő új tanár 

személyéről és munkaköréről, továbbá mentort (támogató tanárt) kér fel a Tanári Kollégium tagjai 

közül.  

 Az Iskolaképviselő szóban és írásban közli a döntést az új kollégával.  

 Az Iskolaképviselő egyezteti a munkajogi kérdéseket az új kollégával.  

 A Tanári Kollégium nevében az Iskolaképviselő 3 hónapos próbaidővel megköti az 1 évre 

szóló határozott idejű munkaszerződést.  

 Az eltöltött 1 év munkaviszony után határozatlan idejű munkaszerződést köthet a munkáltató a 

munkavállalóval.  

 A Tanári Konferencia javaslata és a döntés meghozatala közötti időszakban a jelölt hospitálásra 

és (a saját közegében, vagy az Iskolában történő) próbatanításra kérhető fel.  

 

7.4 A tanárok bérezése  
A tanárok bérezése a mindenkor hatályos közalkalmazotti bértábla szerint történik.  

Kivételes esetekben, ha valamely tanár anyagi segítséget kér, annak elbírálása a Gazdasági 

Munkacsoport és a Fenntartó hatáskörébe tartozik. Az érintett pedagógusnak írásban kell 

kérelmeznie és indokolnia a kért segítség okát és annak mértékét.  

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

tanulókkal összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. Teljes állású tanárok esetén a 

heti kötelező óraszám: 24 óra.  

 A tanárok napi munkarendjét, az ügyeleti és helyettesítési rendet a Tanári Kollégium az iskola 

tanrendjének megfelelően állapítja meg. A meghatározott napi munkabeosztások összeállításánál 

a nevelő-oktató feladat ellátásának, zavartalan működésének biztosítását kell elsősorban 

figyelembe venni. Másodsorban anyagi szempontok, egyéni kérések is figyelembe vehetők.  

 A tanárok legalább 15 perccel az órájuk kezdete előtt kötelesek megjelenni az Iskolában.  

 Az adott napra és adott helyre beosztott ügyeletes tanárok kötelesek felelősen ellátni ügyeleti 

teendőiket.  

 Iskolai szintű rendezvényeken, ünnepeken a Tanári Kollégium minden tagja köteles részt venni. 

Rendkívüli esetben a távolmaradás szándékát a lehető leghamarabb jelezni kell az 

Intézményvezetőnek, aki elbírálja azt.  

 Az évnyitó előtt, illetve az évzáró után a Tanári Kollégium konferenciát tart. Mivel ezeken a 

konferenciákon az iskola pedagógiáját, működését és éves munkatervét meghatározó  
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szempontok merülnek fel és döntések születnek meg, az ezeken való részvétel a Tanári Kollégium 

minden tagjára nézve kötelező érvényű. Távolmaradás csak indokolt esetben lehetséges.  

 A tanár a tanévben folytatott pedagógiai kutatásainak eredményeit és az adott osztályban 

tanított anyag epochákra lebontott vázlatát legkésőbb június 30-ig átadja az ezzel a feladatkörrel 

megbízott felelős kollégának, aki ezt nyilvántartásba veszi.  

 Minden tanár köteles az iskola eszközeivel (taneszközök, irodai eszközök, telefon, villany, víz, 

stb.) takarékosan és ésszerűen bánni.  

 Minden, a pedagógiai munkában részt vevő pedagógus és segítő tudomásul veszi, hogy 

munkaköréből, feladatköréből adódóan bizalmas információkhoz jut. Ezért kötelezettséget vállal 

arra, hogy minden ilyen jellegű információt bizalmasan kezel, nem közöl illetéktelen 

személyekkel.  

 

7.6 A helyettesítés rendje  
 Betegség esetén:  

 

Betegség esetén a pedagógusnak fel kell vennie a kapcsolatot az Intézményvezetővel és a 

helyettesítések megszervezésével megbízott pedagógussal.  

 Hivatalos távollét esetén:  

 

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

Kollégium vagy felkérte az illető tanárt, vagy amihez hivatalosan hozzájárult. A hivatalos távollét 

esetében a távolmaradó tanár teljes fizetést kap, és a helyettesítő tanár is megkapja a helyettesítési 

díjat.  

Ha a távollét oka olyan elfoglaltság, amelyre a Tanári Kollégium kérte fel az illető tanárt, akkor az 

azzal járó felmerülő költségek is az Iskola költségvetését terhelik. (A Tanári Konferenciának 

előzetesen jóvá kell hagynia.)  

 Elfogadott távollét esetén:  

 

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

hivatalos, vagy személyes ügyben van távol. Ilyen esetben a távolmaradó tanár fizetés nélküli 

szabadnapot kap, a helyettesítő tanár pedig megkapja a helyettesítési díjat.  

 Belső hospitálás esetén:  

 

A tanárok munkavégzését segíti az egymás közötti hospitálás. A hospitálási szándékot a tervezett 

időpontnál 1 héttel korábban egyeztetni kell azzal a tanárral, akinél a hospitálás történni fog, 

valamint az őt helyettesítő tanárral.  

Amennyiben a tanár ½ 8-ig önhibájából nem jelenti be a hiányzását, és a tanóráján nem jelenik 

meg, abban az esetben azt a napot a fizetés nélküli szabadsága rovására írják.  

Minden hiányzást be kell vezetni a helyettesítési naplóba. A bejegyzésnek tartalmaznia kell a 

távolmaradó tanár nevét, a távollét okát, időpontját, és a helyettesítő tanár nevét.  

7.7 A tanári munka ellenőrzése, minőséggondozás-minőségbiztosítás  
A tanárok a rideg ellenőrzés helyett nagyfokú nyitottsággal és figyelemmel tekintenek egymás 

munkájára, tiszteletben tartva egymás belső útját, a gyermek fejlődését és az Iskola pedagógiai 

útját.  
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 A Tanári Kollégium tagjai közötti személyes, pedagógiai tárgyú beszélgetések,  

 pedagógiai munka a konferencián,  

 pedagógiai műhelyeken, továbbképzéseken való részvétel,  

 az osztálytanítók hospitálása egymásnál és a szaktanárok óráin,  

 a szaktanárok hospitálása főoktatásokon és szakórákon,  

 osztálykonferenciák szervezése szükség esetén, de legalább félévente egy alkalommal,  

 osztályoknak évszakünnepek (évente legalább 2 alkalommal) formájában történő 

bemutatkozásai egymásnak, szülőknek, tanároknak,  

 osztályok közös programjai tanítási időben, illetve tanítási időn kívül is,  

 iskolai szintű rendezvények, ünnepek,  

 a szülőknek az iskola pedagógiai munkájába történő “beavatása” (személyes beszélgetések, 

szülői estek, évszakünnepek, családlátogatások, közös családi programok, rendezvények).  

 

A tanárok adminisztratív jellegű munkavégzésének az ellenőrzését az Iskolaképviselő, vagy az 

általa megbízott személy végzi.  

A pedagógiai jellegű problémák megoldásának szokásos menete:  

 A tanárral kapcsolatos probléma megoldásának első lépése az érintett tanárral folytatott 

személyes beszélgetés.  

 Ha a személyes beszélgetés nem oldja meg a felmerült problémát, akkor a probléma 

felvetőjének az érintett osztály szülői köre, illetve az ott tanító tanárok elé kell tárnia a kérdéses 

nehézséget.  

 Ha így sem találnak megoldást, akkor a Tanári Kollégiumhoz fordulhatnak segítségért.  

 Ha a probléma orvoslása továbbra sem történik meg, akkor a probléma felvetője tanár-szülő 

konferencia összehívását kezdeményezheti.  

 

7.8 A tanár munkaviszonyának megszűnése  
A munkaviszony megszűnik, ha a munkaszerződésben meghatározott munkakapcsolat megszűnik, 

vagy ha a szerződést valamelyik fél felbontja. A pedagógiai munka folyamatosságának és 

zavartalanságának az érdekében tanév közben csak különösen indokolt esetben kerülhet sor erre.  

Ha a munkaviszony megszüntetése gondolatának a hátterében az illető tanár körül felmerülő 

probléma húzódik meg, akkor a munkaviszony megszüntetése előtt végig kell járni azokat a 

lépéseket, amelyekkel az adott nehézség esetleg orvosolható.  

Ezek:  

 A tanárt érintő problémának a (tanárok, tanulók, szülők részéről írásban vagy szóban történő) 

felvetése a konferencia előtt.  

 A konferencia megvizsgálja, hogy valós-e a felmerült probléma.  

 Indokolt esetben a felmerült problémát jelzi az illető tanárnak.  

 A konferencia beszélgetést folytat az érintett tanárokkal, tanulókkal, szülőkkel; segítő lépéseket 

dolgoz ki.  

 A konferencia tagjai beszélnek a problémáról a szóban forgó tanárral, és egyeztetik a segítő 

lépéseket (óralátogatások, szakmai tanácsadás, értékelés a pedagógiai program tükrében, 

továbbképzési lehetőségek).  

 Amennyiben a konferencia és az érintettek is megoldottnak tekintik a problémát, akkor a tanár 

továbbra is részt vesz az iskolai munkában, s a konferencia tájékoztatja erről az érintetteket.  

 Ha a probléma minden igyekezet ellenére sem oldódik meg, akkor a Tanári Kollégium a 

munkaviszony megszűntetésére, módosítására, stb. vonatkozó döntést hoz.  
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 Ezt ismertetik az illető tanárral.  

 Az illető tanár és az iskolaképviselő a döntés értelmében egyezteti a további lépéseket.  

 Az IK tájékoztatása.  

 Távozása esetén a tanár köteles az addig végzett munkája főbb állomásait írásban rögzíteni, és a 

leírtakat az Iskolaképviselőnek átadni.  

 

7.9 Konferenciavezető(k)  
A Tanári Kollégium minden tanév végén lehetőleg azok közül a tanárok közül választja meg a 

következő év konferenciavezetőjét, aki legalább 3 éve tevékenyen jelen van az iskola életében. A 

konferenciavezető megbízása egy tanévre szól. Munkáját akár önállóan, akár az általa 

megszervezett konferencia-előkészítő csoportnak a segítségével is végezheti.  

A konferencia vezetésének feladata több személy között megosztható.  

A konferenciavezető feladatköre:  

 A konferencia egészének és egyes részeinek összehangolása és előkészítése.  

 Részletes, az egyes részekre vonatkozó időtartamokat is magában foglaló konferenciaterv 

készítése.  

 A konferenciának a tervnek megfelelő, határozott vezetése, a témák és időtartamok “mederben 

tartása”.  

 A konferencia munkájának belső értékelése, a következtetések levonása, a megoldott 

problémák lezárása, a megoldatlan nehézségekkel való foglalkozás életben tartása.  

 Az egyes feladatokat ellátó személyekkel, csoportokkal a konferencia megfelelő működése 

érdekében történő folyamatos kapcsolattartás.  

 Az egész éves pedagógiai munka és művészeti tevékenység körvonalazása.  

 Az esedékes konferencia pedagógiai témájának megfelelő előkészítése és vezetése, valamint a 

hozzá kapcsolódó művészeti tevékenység megszervezése.  

 A konferencián való jelenlét figyelemmel való kísérése.  

 A felvételre jelölt kollégák, dolgozók Tanári Kollégiumnak történő bemutatása.  

 A konferencián megszületett döntéseknek képviselete az Intézményi Konferencián.  

 Az iskola életében felmerülő kérdések, problémák fontossági sorrendjének kialakítása.  

 Döntések előkészítése, javaslatok megfogalmazása, személyi ügyek mérlegelése.  

 Kapcsolattartás az egyes munkacsoportok felelőseivel, illetve a különböző feladatokat ellátó 

személyekkel.  

 A konferencián megfogalmazódó gondolatok, döntések súlypontozása, összefoglalása.  

 Az IK ülésein való részvétel.  

 

A konferenciavezető a tanítás mellett látja el ezen feladatokat. Órakedvezménye heti 1 óra.  

7.10 Az Intézményi Képviselő (Intézményvezető)  
Az Intézmény élén az Intézményi Képviselő áll.  

Az Intézményi Képviselő látja el a közoktatási törvény szerinti intézményvezető feladatait.  

Az Intézményi Képviselő a Pedagógiai Kollégium választja, és a Fenntartó nevezi ki, ideális 

esetben legalább 3 évre.  

Az Intézményi Képviselő feletti munkáltatói jogokat a fenntartó gyakorolja. Munkáját az érvényes 

jogszabályok, valamint a fenntartónak és a Tanári Kollégiumnak a döntései alapján végzi. 

Munkáltatói jogkörét a Tanári Kollégium által meghozott döntések alapján gyakorolja.  

A nevelő és oktató munka irányítását és ellenőrzését az Intézményi Képviselő átruházza a Tanári 
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Az Intézményi Képviselő az Iskola szervezeti felépítéséből adódóan gyakorlatilag valamennyi 

felelősségi körét megosztja a Tanári Kollégiummal.  

Az Intézményi Képviselőt a Tanári Kollégium által választott helyettes(ek) segíti(k) a 

munkájában.  

Feladatainak ellátásában fennálló akadályoztatása esetén a jogi ügyekért felelős helyettese 

(jelenleg Müller Eszter), a jogi ügyekért felelős helyettes akadályoztatása esetén a gazdasági 

ügyekért felelős helyettes (jelenleg Lévai Nóra) látja el az intézményvezetői feladatokat.  

A munkáltatói jogkör gyakorlásához tartozó jogosítványok:  

 munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése,  

 munkabeosztás, munkaszerződés, munkaköri leírás meghatározása,  

 bérek, bérpótlékok, szociális juttatások mértékének megállapítása,  

 szabadság, távollétek engedélyezése,  

 képzési, továbbképzési, beiskolázási ügyek elbírálása.  

 

Az Intézményi Képviselő feladatai:  

 hatóságok és harmadik személy előtt az Intézmény képviselete,  

 a munkáltatói jogoknak a Tanári Kollégium nevében történő gyakorlása,  

 az Iskola életével kapcsolatos, döntést igénylő kérdéseknek, problémáknak a Tanári Kollégium 

felé történő megfogalmazása, közvetítése,  

 a döntések előkészítésében való tevékeny részvétel (a szükséges ismeretek, a háttér, a helyzet 

pontos feltárása),  

 a döntés meghozatalában való tevékeny részvétel,  

 a meghozott döntések érvényre juttatása, a végrehajtásuk nyomon követése,  

 meglévő kompetenciákat túllépő feladatok kiosztása,  

 az Iskola szervezetét és működését illető bármilyen kérdéssel kapcsolatos javaslattevés,  

 

operatív feladatok ellátása,  

 az Intézmény technikai dolgozóival kapcsolatos munkáltatói jogoknak a Fenntartó 

egyetértésével történő gyakorlása,  

 folyamatos kapcsolattartás a Fenntartóval és a Szülői Kollégium vezetőjével,  

 a tanácskozási jognak a Fenntartó meghívott tagjaként történő gyakorlása,  

 a szülőkkel kötendő megállapodások kidolgozása a Fenntartóval közösen,  

 munkabeosztás, munkaszerződés, munkaköri leírás meghatározása,  

 szabadságok, távollétek engedélyezése,  

 képzési, továbbképzési, beiskolázási ügyek elbírálása a Fenntartóval közösen,  

 tanulói jogviszonynak osztálytanító, illetve a Tanári Kollégium döntése alapján történő 

létrehozása és megszüntetése,  

 a Közoktatási Törvény végrehajtása,  

 más intézményekkel való együttműködés kialakítása, elősegítése,  

 látogatók fogadásának az előkészítése, lebonyolítása, hivatalos levelezések folytatása,  

 az intézményi SzMSz tervezetének az előkészítése, elfogadtatása, működtetése, ellenőrzése,  

 rendkívüli szünet elrendelése, ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más, 

elháríthatatlan ok miatt a nevelési-oktatási Intézmény működése nem biztosítható,  

 Statisztika (KIR-STAT) készítése,  

 jogszabályok, változások figyelése, nyomon követése,  

 részvétel a munkakörhöz kapcsolódó rendezvényeken,  

 az Intézményvezető az Intézmény bélyegző-lenyomatával együtt alkalmazott aláírásával egy 

személyben jogosult jegyezni az Intézmény által kiállított dokumentumokat,  

 a Tanári Kollégium által előre meghatározott időpontokra összehívja és levezeti az Intézményi 

Konferenciát (továbbiakban IK),  
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 egyéb feladatait a munkáltatója határozza meg.  

 

Az Intézményi Képviselő pedagógiai munkája mellett végzi a megbízatásával járó feladatokat. 

Munkavégzését a Fenntartó ellenőrzi. Az Iskolaképviselő munkájáról köteles negyedévente (az 

Intézményi konferencián) tájékoztatni a Tanári Kollégiumot és a Fenntartót, valamint év végén 

írásbeli beszámolót készíteni.  

Az Intézményi Képviselő feladatait delegálhatja, és a megosztott feladatok arányában a vezetői 

pótlék is megosztható.  

Az Iskolaképviselő megbízatásának a lejárta előtt a Tanári Konferenciának döntenie kell az új 

Iskolaképviselő személyét illetően. A döntést a Fenntartónak is jóvá kell hagynia. Az 

Iskolaképviselő a megbízatásának lejártát követő legalább további három hónapig (ideális esetben 

egy tanéven keresztül, helyettesi megbízással) támogatja az utódja munkáját, ezzel az átmenet 

folyamatosságát biztosítja.  

Ugyanaz a tanár vagy személy többször is megbízható az iskolaképviselői feladatkör ellátásával.  

A megbízás indokolt esetben lejárta előtt visszavonható.  

7.11 Az iskolatitkár  
Az iskolatitkár személyéről az iskolaképviselő dönt. A Tanári Kollégiumnak véleményezési joga 

van. A Tanári Kollégium tanácskozási joggal felruházott tagja. Az IK tagja.  

Az iskolatitkár feladatai:  

 a konferencia döntéseinek megfelelő adminisztratív tevékenység, levelezés lebonyolítása,  

 a szükséges nyilvántartások (tanulók és alkalmazottak adatai, címlisták, stb.) vezetése,  

 a szükséges napi adminisztráció elvégzése,  

 a szülői befizetések gyűjtése, a befizetések igazolásának jegyzése, a beszedett hozzájárulások 

kezelése  

 telefonhívásoknak, üzeneteknek, faxoknak, leveleknek az érintettek felé történő továbbítása, a 

hivatalos levelek iktatása,  

 számlák gyűjtése, rendszerezése, továbbítása,  

 betegségeknek, távolléteknek a jegyzése, a bérszámfejtés felé történő jelentése, bizalmas 

dokumentumok nyilvántartása, bizalmas kezelése,  

 a helyi adminisztrációs, irattározási rendszerek (ügyviteli rendszer) kezelése, megfelelő 

iratkezelés,  

 a pedagógiai munkának taneszközök beszerzésével, nyilvántartásával és kiadásával történő 

segítése,  

 a bizonyítványok rendszerezése, tárolása,  

 igazolványok, igazolások kitöltése, kiállítása,  

 az iskola éves költségvetésének előkészítése az iskolaképviselővel,  

 könyvelési, bérszámfejtési, adózási, társadalombiztosítási, számviteli munkák elvégzéséről való 

gondoskodás,  

 az iskolaképviselővel közösen kidolgozott javaslat készítése a tanárok bérezési rendszeréről, 

annak ismertetése és elfogadtatása,  

 a konferencia által elfogadott szempontrendszer alapján a béreknek, az ösztöndíjaknak, a 

pótlékoknak, a szociális juttatásoknak, a térítéseknek a Tanári Kollégiummal történő 

meghatározása,  

 kifizetések nyilvántartása, ellenőrzése,  

 gazdasági nyilvánosság biztosítása, korrekt információs rend kialakítása,  
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 a Kuratórium felé történő adminisztratív kapcsolat (elszámolás, levelezés, kölcsönös 

információáramlás) kialakítása és fenntartása,  

 megbízások, szerződések, munkaszerződések adminisztratív előkészítése.  

 

Az iskolatitkár köteles a munkájáról folyamatos tájékoztatást adni a Tanári Kollégiumnak. Bérét a 

Tanári Kollégium és az iskolaképviselő határozza meg. Munkavégzésének ellenőrzését az 

iskolaképviselő végzi.  

7.12 A Gazdasági Vezető  
Az Iskola önállóan gazdálkodó jogi személy. A hatékonyabb gazdasági működés érdekében a 

Fenntartó gazdasági vezetőt nevez ki. A Gazdasági Vezető a Tanári Kollégiumnak meghívott, 

tanácskozási joggal felruházott tagja. A Gazdasági Vezető a Gazdasági Munkacsoport tagja.  

A Gazdasági Vezető feladatai:  

 az iskola működéséhez szükséges gazdálkodás irányítása,  

 az iskola éves költségvetésének a kidolgozása a Gazdasági Munkacsoporttal közösen, és annak 

elfogadtatása, jóváhagyása, teljesülésének a figyelemmel kísérése,  

 a Pedagógiai Program megvalósításához szükséges tárgyi feltételeknek a költségvetésben 

meghatározottak alapján történő biztosítása,  

 kiegészítő feladatoknak a költségvetésben meghatározottak alapján történő biztosítása, 

könyvelési, bérszámfejtési, adózási, társadalombiztosítási, számviteli munkák elvégzéséről való 

gondoskodás,  

 a tanárok bérezési rendszerének tökéletesítése, annak az ismertetése és elfogadtatása, a Tanári 

Kollégium által a Gazdasági Munkacsoportba delegált képviselőjével,  

 a szülői hozzájárulás módjának és mértékének a Gazdasági Munkacsoporttal és a Fenntartóval 

történő kidolgozása és elfogadtatása, a szülői befizetések nyilvántartása, egyeztetése,  

 

 A bevételek (Az állami költségvetés által meghatározott közoktatási normatíva, vagy a 

közoktatási törvényből következő más, rendszeres állami támogatás: Önkormányzatoktól kapott 

kiegészítő támogatás, Fenntartótól kapott támogatás, pályázatokon elnyert összegek, adományok 

és szülői támogatások.) nyilvántartása,  

 a kifizetések nyilvántartása, ellenőrzése,  

 tartalékalap létrehozása a Gazdasági Munkacsoporttal közösen,  

 gazdasági nyilvánosság biztosítása, korrekt információs rend kialakítása,  

 az Alapítvány felé történő adminisztratív kapcsolat (elszámolás, levelezés, kölcsönös 

információáramlás) kialakítása és fenntartása,  

 a Gazdasági Munkacsoport tagjaként operatív feladatok elvégzése,  

 a folyamatosan változó gazdasági környezethez, szabályozáshoz való rugalmas alkalmazkodás.  

A Gazdasági Vezető köteles a munkájáról folyamatos tájékoztatást adni a Tanári Kollégiumnak, a 

Fenntartónak és a Gazdasági Munkacsoportnak. A Gazdasági Vezető bérét a Fenntartó határozza 

meg. A Gazdasági Vezető munkavégzésének az ellenőrzését az Iskolaképviselő, valamint a 

Fenntartó végzi. 25  

 



7.12 Munkacsoportok  
A hatékonyabb működés érdekében az Iskola munkacsoportokat hozhat létre, melyek egy-egy 

területet specifikusan lefednek, ám működésükben szervesen összefonódnak. A megválasztott, 

felkért tagok a saját területükre vonatkozó döntési joggal, mandátummal rendelkeznek. A 

munkacsoportok szorosan együttműködnek. Bizonyos feladatköröket az Iskolaképviselőtől 

átvehetnek.  

A csoport tagjai maguk között osztják szét a feladatokat. A feladatok elosztásában az 

igazságosságra és az egyenlő teherviselésre törekszenek. Év végén közös visszatekintésre kerül 

sor.  

7.12.1 Beiskolázási Munkacsoport  
A mindenkori első osztály beiskolázásával kapcsolatos teendőket végzi.  

A Beiskolázási Csoport feladatkörébe tartozik még:  

 óvodákkal és bölcsődékkel való kapcsolattartás,  

 előadások, gyermekjátszók szervezése,  

 nyílt napok szervezése,  

 iskolákkal, leendő szülőkkel való kapcsolattartás.  

7.12.2 Mentorálási Munkacsoport  
A Mentorálási Munkacsoport feladatkörébe tartozik:  

 az óralátogatások koordinálása,  

 a belső mentorálás megszervezése,  

 külső mentor keresése, felkérése,  

 új tanár szakmentorának felkérése,  

 a továbbképzésekkel való kapcsolattartás, azok nyomonkövetése (pl.: Nyelvtanári Műhely, 

Waldorf Ház, Osztálytanítók Nyári Akadémiája stb.)  

7.12.3 Kommunikációs Munkacsoport  
A Kommunikációs Munkacsoport feladatkörébe tartozik:  

 külső – belső kapcsolattartás,  

 a konfliktuskezelés.  

 

7.12.4 Tanévrend Munkacsoport  
Feladataik:  

 a nyitó- és a zárókonferencia összehívása (ennek felelősei a mindenkori konferenciavezetők),  

 a tanügyi- és más alapdokumentumok előkészítése,  

 nyomtatványok, naplók rendelése,  

 tanszerrendelés,  

 tankönyvek rendelése,  

 az órarend elkészítése,  

 a Tanév Munkatervének elkészítése (ünnepeink rendje, Szülői Estek, HISZE-k, IK-k stb. 

időpontjai).  
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7.12.5 Gazdasági Munkacsoport  

 Megalakítására a Fenntartó tehet javaslatot a pedagógusok, a szülők és a Fenntartó 

képviselőivel összeülő Intézményi Konferencia előtt.  

 A Munkacsoport tagjaira és létszámára (max. 7 fő) a Fenntartó tesz javaslatot. A tagok közül 

egy-egy személy képviseli a Kuratóriumot, a pedagógusokat és a szülőket. A Munkacsoport tagjai 

között többségben kell, hogy legyenek az Intézményhez kötődő személyek. A tagok 

kiválasztásánál a fentieken túl a szakmai (pénzügyi, gazdasági, jogi) hozzáértés a fő szempont.  

 A Munkacsoport több külsős, a jogi- és a gazdasági-szférában jártas szakember segítségét 

kérheti.  

 Feladatai közé tartozik többek között:  

 a Intézmény költségvetésének a kidolgozása és folyamatos felülbírálása,  

 folyamatos kapcsolattartás más Waldorf Iskolák gazdasági vezetőivel.  

 A Gazdasági Munkacsoport ülései nyitottak, azokon előzetes bejelentéssel bárki részt vehet.  

 A Gazdasági Munkacsoport az üléseiről jegyzőkönyvet vezet.  

 

7.12.7 Marketing Munkacsoport  

 A Tanári Kollégium felkérésére jön létre, hogy az abban résztvevő szülők segítsenek az évente 

megrendezett, új családok figyelmét megcélzó előadássorozat tökéletesítésében, az egész 

Intézmény arculatának kialakításában marketinges vonalon.  

 A Marketing Csoport folyamatos kapcsolatban áll a Tanári Kollégiummal és a Fenntartóval, 

munkájukról elektronikus formában rendszeresen tájékoztatják az Intézmény szülői közösségének 

egészét.  

 Üléseikről jegyzőkönyvet vezetnek.  

 A Marketing Csoport főbb feladatai:  

az előadássorozat átalakítása, segítség annak a megszervezésében,  

új iskola- és óvodaépület keresése, a költözési projekt és a hozzá kapcsolódó 5 évre szóló terv 

kidolgozása a Tanári Kollégiummal, a Fenntartóval és a Gazdasági Munkacsoporttal közösen, 

külső szakemberek felkérése, ha szükséges.  

 

7.13 Intézményi Konferencia  
Az Intézményi Konferencia az Iskola irányításáért, működőképességének megőrzéséért és 

fejlesztéséért felelős szervezet.  

Az Intézményi Konferencia résztvevői: az Intézményi Képviselő, a Tanári Kollégium képviselője 

(a mindenkori konferenciavezető), az iskolatitkár, valamint a Fenntartó és a Szülői Kollégium 

képviselője.  

Akadályoztatása esetén minden résztvevő köteles helyettesről gondoskodni.  

Az IK tagjainak megbízása 1 évre szól, azalatt megbízatása megszűnhet:  

 az illető lemondásával,  

 az illető visszahívásával.  
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Az IK az iskola működéséért felelős testület. Feladatai:  

 az iskola bevételeinek és kiadásainak összehangolása, egyeztetése,  

 az iskolában folyó pedagógiai munka támogatása,  

 iskolai szintű probléma esetén iskolafórum összehívása,  

 kapcsolattartás stratégiai, önkormányzati és minisztériumi ügyekben  

 

Az IK jogkörei:  

Az IK maga dönt felelősségi körök megosztásáról, jogkörei átruházásáról.  

Döntési jogok:  

 Az IK működési szabályainak keretei között maga dönt a képviseletéről, a belső munka 

megosztásáról, működése nyilvánosságáról, döntései meghozatalának módjáról,  

 az iskola átszervezésének, a tevékenységi kör módosításának elfogadásáról,  

 az iskola éves költségvetése, illetve annak módosításának jóváhagyásáról,  

 a szülők és az iskola között létrejövő megállapodás jóváhagyásáról,  

 a megállapodásnak bármely részről történő megsértése esetén a további lépések 

meghatározásáról,  

 a szülői hozzájárulás mértékének, a befizetések módjának jóváhagyásáról,  

 iskolafórum összehívásáról,  

 nagyobb fenntartói, fejlesztési munkák tervezéséről.  

 

Felvetési, javaslattevési jogok:  

 Az iskolában folyó pedagógiai munka támogatását célzó tevékenységgel kapcsolatban,  

 külső kapcsolattartási és képviseleti ügyekben,  

 oktatáspolitikai ügyekben,  

 az iskola egyes szervezeti egységeinek és azok működésével kapcsolatban,  

 tanárt érintő szakmai, gazdasági természetű fegyelmi ügyekben,  

 általános balesetvédelmi rendszer kialakításával kapcsolatban,  

 általános egészségvédelmi rendszer kialakításával kapcsolatban,  

 vagyonvédelmi ügyekben,  

 pénzforrások felkutatásával kapcsolatban.  

 

Véleményezési jogok:  

 Az iskola pedagógiai programjával kapcsolatban,  

 a tanév munkatervét, a tanárok munkarendjét illető kérdésekben,  

 a tanulók házirendjével kapcsolatban,  

 az iskola egyes szervezeti egységeinek működésével kapcsolatban,  

 az iskolai közösség szervezeteinek működésével összefüggő kérdésekben.  

 az iskola SZMSZ-el kapcsolatban.  

 a fenntartó munkáját érintő valamennyi kérdésben.  
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8. A FENNTARTÓ  
Az Iskola fenntartója a Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvány.  

A Kuratórium hosszútávon fő feladatának a stratégiai célkitűzéseinek menedzselését tartja. A 

Waldorf-pedagógiai módszer megfelelően képzett pedagógusokat igényel, így az Alapítvány 

hozzájárul a pedagógusok állandó és folyamatos továbbképzéséhez, önképzéséhez. Tanévente egy 

képzés kötelező minden tanárnak, amelynek költségét az Alapítvány állja 30.000 Forint összegig.  

Az efelett igényelt támogatás közös elbírálás tárgyát képezi a Gazdasági Munkacsoporttal.  

Az Alapítvány további célja a Rudolf Steiner filozófiáján alapuló Waldorf-pedagógia 

népszerűsítése, intézményeinek bekapcsolása a helyi, megyei oktatási-nevelési intézményrendszer 

működésébe.  

Az Alapítvány kiemelt célkitűzései közé tartozik (az ezen) a Waldorf-pedagógián alapuló  

 egészséges életmódra neveléssel,  

 lakó- és természeti környezetünk megóvásával,  

 támogató társadalmi környezet kialakításával,  

 családi élet fontosságával, illetve a családbarát közgondolkodás népszerűsítésével kapcsolatos 

programokkal  

 a helyi, megyei lakosság mozgósítása,  

 közösségek megerősítése.  

 

9. A SZÜLŐI KÖZÖSSÉG  

9.1 A szülők jogai és kötelességei  
A tanulók szülei az iskolaválasztásra vonatkozó állampolgári jogukkal élve választják a 

gyermekük számára a Waldorf-iskolát.  

A szülők a szülői közösség tagjaiként gyakorolják a szabad iskolaválasztásból fakadó jogokat és 

kötelességeket. Tudomásul veszik, hogy az Iskola működése, a gyerekek, tanárok, szülők 

kapcsolata a Waldorf-pedagógia szellemiségén alapszik. Ennek értelmében az Iskolán kívül is 

olyan környezetet igyekeznek biztosítani gyermekeik számára, amely nincs ellentmondásban az 

általuk választott iskola szellemiségével, pedagógiájával.  

A szülők az Iskolával történő együttműködés során figyelembe veszik az Iskolának és az Iskola 

tanárainak pedagógiai ajánlásait, ugyanakkor képviselik a gyermekeik érdekeit és jogait.  

Az osztálytanítóval és a tanárokkal kialakított személyes kapcsolattartás révén, és a rendszeresen 

megtartott szülői esteken, iskolai ünnepeken, rendezvényeken való részvételen keresztül 

bekapcsolódnak az Iskolában folyó szellemi és pedagógiai munkába, továbbá keresik és 

megteremtik az ez irányú elmélyülés más formáit, lehetőségeit is. Tiszteletben tartják a tanárok 

szellemi, pedagógiai munkáját, abba közvetlen módon beleavatkozni nem kívánnak. Ugyanakkor 

észrevételezhetik az Iskola pedagógiai munkájával össze nem egyeztethető jelenségeket.  

Személyes probléma esetén az osztálytanítókhoz, illetve az érintett szaktanárokhoz fordulnak, 

közösen keresnek megoldást.  

Osztályszintű probléma esetén az osztály szülői közösségével és az adott osztályban tanító 

tanárokkal közösen keresik a megoldás, a továbblépés lehetőségeit (osztálymegbeszélés).  

Megoldatlan osztály-, illetve iskolaszintű problémák esetén a Tanári Kollégiumhoz fordulhatnak. 

Amennyiben az adott nehézség ezt követően sem oldódik meg, a Szülői Fórum, vagy közös szülő-

tanár konferencia összehívását kezdeményezhetik.  

A szülői közösség az iskola fizikai fenntartásának meghatározó ereje. A szülők önkéntesen vállalt 

munkák elvégzésével és más módokon nyújtott támogatásokkal járulnak hozzá az iskola fizikai 

fennmaradásához. Az önkéntes munka a közösség együttműködésével valósul meg. 29  

 



A szülői közösség tagjai tudomásul veszik az SZMSZ 9.4. pontjában a hozzájárulás mértékére és 

módjára vonatkozó, az iskola gazdálkodásával foglalkozó részben leírtakat.  

9.2 A szülői közösség szervezeti formái  
Az Iskolán és az osztályközösségen belüli együttműködés kereteit, formáit és szabályait a szülői 

közösség tagjai határozzák meg. Részt vesznek a szülői közösség képviseleti, irányítási és döntési 

szabályainak a kialakításában, és a közösen elfogadott szabályokat betartják.  

A szülői közösség tagjai szervezeti kereteken belül is gyakorolják az őket megillető jogokat és 

kötelességeket. Az osztályok szülői közösségei minden tanév elején egy évre szóló megbízással 

legalább 1-1 szülőt (képviselőt) delegálnak a Szülői Kollégiumba.  

A Szülői Kollégium célja az Iskola működésének és fejlődésének segítése. Ugyanakkor 

kapcsolatot és információáramlást biztosít az Iskola egésze és az egyes szülői közösségek között. 

Képviseli az őt delegáló közösségnek a problémák, megoldandó feladatok feltárására, 

megfogalmazására vonatkozó, kinyilvánított véleményét és akaratát, közvetítő szerepet játszik a 

lehetséges alternatívák kidolgozásában.  

A tagok megválasztását követően a Szülői Kollégium maga állapítja meg a működése szabályait, 

állásfoglalásainak és döntései kialakításának a módját. Ezekről írásban tájékoztatja a Fenntartót és 

a Tanári Kollégiumot.  

A Szülői Kollégium működése nyilvános. Tanácskozási joggal meghívhatja a Tanári Kollégium 

tagjait és a Fenntartó képviselőit.  

A Szülői Kollégiumba delegált osztályképviselők beszámolási kötelezettséggel bírnak az adott 

osztályok szülői közössége felé. Ezt lehetőség szerint minden Szülői Esten meg is teszik.  

A Szülői Kollégium rendszeresen tartja az összejöveteleit (konferenciáit). Szükség esetén a szülői 

közösség egészére kiterjedő HISZE összehívására tesz javaslatot a Fenntartónak. Ettől 

függetlenül, évente minimum két alkalommal, a Fenntartó is összehívja HISZE-t, ahol szülők és 

pedagógusok közösen kiértékelik az Intézmény életében addig történteket, és előre is tekintenek a 

megoldandó feladatok kapcsán. Ezen a fórumon nagy horderejű, az Intézmény sorsát meghatározó 

döntések közös megvitatására és meghozatalára kerülhet sor.  

A Szülői Kollégium stratégiai kérdésekben nem dönt, és tevékenységével nem sérti a Fenntartó és 

a Tanári Kollégium munkáját.  

A Szülői Kollégium szervező tevékenységet folytat operatív ügyekben, és munkacsoportok (pl.: 

Marketing Csoport) létrehozásával segíti az Iskolában folyó tevékenységet. Ezekbe a 

munkacsoportokba a szülői közösségből szülőket delegál, és a csoportok munkáját összehangolja 

az Iskola működésével.  

A Szülői Kollégium vezetője folyamatos kapcsolatot tart fent a Tanári Konferenciával, az erre 

felhatalmazott Konferenciavezető személyén keresztül, illetőleg bizonyos helyzetekben a Tanári 

Konferencián való megjelenéssel.  

9.3 A Szülői Kollégium jogkörei  
Döntési jogok:  

 Saját működési rendjének és munkatervének meghatározása,  

 munkacsoportok létrehozása, azok feladatainak meghatározása,  

 Szülői Fórum, szülő-tanár konferencia összehívása,  

 a Szülői Kollégium vezetőjének, illetve az IK-ba delegált képviselőjének megválasztása.  

 

Felvetési, javaslattevési jogok:  
- Az iskolában, a szülői közösségben felmerülő problémák esetén,  
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- fegyelmi ügyekben (tanulókat, az iskola dolgozóit, szülőket érintő esetek),  

- gyermek- és ifjúságvédelmi kérdésekben,  

- a szülői munkák meghatározásával, megszervezésével kapcsolatban,  

- nagyobb fenntartási, fejlesztési munkák tervezésében, szervezésében,  

- kapcsolatok kialakításában, ápolásában (támogatók keresése),  

- ünnepek, rendezvények szervezésében,  

- a szülői közösség felől érkező szociális ügyek megbeszélésében,  

- különböző anyagi források, támogatások megszervezésében,  

- iskolagyűlés összehívását illetően,  

- minden olyan kérdésben, aminek a megoldása az iskola működését segíti, fejlődésében előbbre 

viszi.  

 

Véleményezési jogok:  
- a tanév munkatervével kapcsolatosan,  

- a tanulók házirendjének meghatározásában,  

- gazdasági kérdésekben,  

- a közös létesítmények használatának meghatározásában,  

- az iskola költségvetésének elfogadását, módosítását illetően,  

- az iskolaképviselő és a gazdasági vezető megbízását illetően,  

- a szülői munkacsoportok működésére vonatkozóan,  

- az iskola működését érintő kérdésekben,  

- az iskola és a szülők közötti megállapodás szövegét illetően.  

 

9.4 A szülői támogatásról  
Az Intézmény fő bevételi forrása az államtól kapott normatív támogatás.  

Az Intézmény működését elősegítő, a szülők egy előre meghatározott összegű támogatást fizetnek 

havi rendszerességgel. Ennek mértékéről és módjáról a Fenntartóval és az Intézménnyel kötnek 

Megállapodási Szerződést.  

Fontos, hogy a Waldorf-intézmények senkit sem utasítanak el anyagi nehézségek miatt, közösségi 

munka vállalására és egyéb lehetőségek keresésére mindig van mód.  

Ha azonban a szülő/szülők nem tartják be az Együttműködési Megállapodásban leírtakat, úgy a 

következők lépnek érvénybe a Fenntartó részéről:  

 3 hónapot meghaladó tartozás esetén a Kuratórium elnöke levélben emlékezteti az érintett 
családot az elmaradásukról,  

 6 hónapnyi elmaradás esetén a Kuratórium elnöke személyesen keresi fel az érintetteket egy 

Adósság Elismerő Nyilatkozat és egy Szándéknyilatkozat kíséretében (a Szándéknyilatkozatban 
rögzítésre kerül az elmaradás rendezésének módja),  

 ha a család az elkövetkezendő 1 hónapban sem él a neki felkínált lehetőséggel, akkor a 

Fenntartó és a Tanári Kollégium meghívja őket egy közös beszélgetésre, ahol együtt próbálják 
átbeszélni a kialakult helyzetet, és megoldást találni arra,  

 ha a család ezután sem mutat együttműködést, akkor a Fenntartó és az Intézmény felbontja 

velük az Együttműködési Megállapodást, és azonnali hatállyal eltanácsolja a családot az 

Intézményből. Emellett a szülők kötelesek aláírni egy nyilatkozatot, amely a távozásuk okát 

tartalmazza. Ezt más Waldorf-iskolákba történő átjelentkezéskor be kell mutatniuk az érintett 
Intézmény gazdasági vezetőjének.  

 Egy család sem iratkozhat be a következő tanévre, ha az előzőből rendezetlen tartozása van. 

Ezért az Együttműködési Megállapodás megkötésére a tanév végén, a tanévzáró konferencia  
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előtt és után kerül sor. Ennek időpontjáról a Kuratórium elnöke értesíti a családokat. A helyszín az 

Intézmény gazdasági irodája, az Intézmény székhelyén.  

 A tanévkezdési tanszer hozzájárulás mértékét is ekkor tudják meg. Ennek érdekében minden 

osztálytanító és szaktanár köteles leadni az Iskolaképviselőnek a következő tanévre tervezett 

tanszerigényét az adott tanév márciusának végéig.  

 

10. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE  

10.1 Tanítási, képzési idő  
A Kt. 52. pontja határozza meg a kötelező tanítási napok számát.  

Az iskola tanítás nélküli munkanapjainak számát a tanév helyi rendjében kell meghatározni. A 

tanári konferencia a fenntartó egyidejű értesítésével rendkívüli szünetet rendelhet el.  

10.2 Az iskola épületének használata  
 Az iskola szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 07h30 órától 16h30 óráig van nyitva.  

 A tanítási szünetekben külön ügyeleti rendet kell kialakítani, melynek helyszíne az Intézmény 

székhelye.  

 Biztosítani kell, hogy hetente legalább két alkalommal a halaszthatatlan és hivatalos ügyeket a 

tanulók (szüleik) elintézhessék.  

 A hivatalos ügyek intézése a tanári szobában, az anyagi természetű ügyeké a gazdasági 

irodában, az Intézmény székhelyén történik.  

 

Az órák rendje:  

8.00-09.50 főoktatás 09.50-10.20 szünet  

10.20-11.05 1. szakóra 11.05-11.15 szünet  

11.15-12.00 2. szakóra 12.00-12.20 ebédszünet  

12.20-13.05. 3. szakóra 13.05-13.15 szünet  

13.15-14.00 4. szakóra 14.00-14.10 szünet  

14.10-14.55 5. szakóra  
 A szünetekben az udvaron minimum 2 tanár tart ügyeletet.  

 A tanulók tanítási idő alatt csak a szülő előzetes kérése alapján, az osztálytanító engedélyével 

hagyhatják el az Iskolát. Amennyiben a tanuló szülői kíséret nélkül hagyja el az Iskolát, a 

kérésnek írásban kell történnie.  

 A tanórán kívüli foglalkozásokat (tanulószoba, művészeti foglalkozások) 12h00-16h00 óra 

között lehet megtartani. Csak a konferencia beleegyezésével lehet ettől eltérni. A foglalkozások 
helyét és idejét a tanórán kívüli órarendben a konferencia határozza meg.  

 Az iskola bármely berendezési tárgyát, felszerelését, eszközét csak a konferencia tudtával és 
engedélyével lehet az iskolából elvinni.  

 A bérbeadó iskola létesítményeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően, az állagmegóvás 
szem előtt tartásával kell használni.  

 Az Iskola minden dolgozója és tanulója felelős:  
a közösségi tulajdon védelméért, állagának megőrzéséért,  

az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,  

az energiafelhasználással való takarékoskodásért,  

a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért,  

 a tanulók az intézmény létesítményeit csak pedagógusi felügyelettel használhatják.  
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 Tanítási idő után tanuló csak külön engedéllyel vagy szervezett foglalkozás keretében 

tartózkodhat az Iskolában. A tanítási időn kívüli rendszeres foglalkozásokon való részvételről a 
szülő az osztálytanítót tájékoztatja. A továbbiakról a Házirend rendelkezik.  

 Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott termeket zárni kell.  

 

10.3 Az étkezés  
A tízórait a 09h50 órakor kezdődő nagyszünetben, az osztálytermükben fogyasztják el a tanulók.  

Ebédelni, órarendtől függően 12.00-től, a napközis tanárral együtt mennek a tanulók. Az 

osztálytanítóval történő egyeztetés alapján a felsőbb osztályok tanulói egyedül is járhatnak 

ebédelni.  

Az Intézményi étkezés igénybevétele esetén térítési díjat kell fizetni.  

Ebédmegrendelés: Minden tanév augusztus 31-éig a (beiratkozási/adategyeztetési időszakban) 

írásban nyilatkozni kell azon Szülőknek, akik gyermekük számára az adott tanévre ebédet kérnek. 

A nyilatkozatok alapján az ebédet automatikusan mindenkinek minden napra megrendeljük. 

Lehetőség van arra is, hogy csak egyes napokra kérjenek a Szülők gyermeküknek ebédet. Ezt 

külön fel kell tüntetni a nyilatkozaton és csakis írásban módosítható. Bármely módosítás csak 

írásban vagy e-mailben fogadható el.  

Kedvezményes ebéd: A kedvezményes ebédhez az igazolásokat augusztus 31-ig kell behozni, 

ellenkező esetben teljes áron kerül kiszámlázásra az ebéd. Visszamenőlegesen ezt nem áll 

módunkban korrigálni. A kedvezményes ebédigénylést minden tanévben újra kell kérni, és 

igazolásait be kell hozni a gazdasági irodába.  

A kedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolásokat, nyilatkozatokat a mindenkori hatályos 

jogszabályoknak megfelelően kell csatolni az igényléshez.  

Eseti ebédlemondás: Van lehetőség eseti ebédlemondásra. (a gyermek betegsége ill. családi okok 

miatt.) Ennek rendjét a mindenkori szállító feltételeit figyelembe véve, a gazdasági vezető az 

adott tanév elején határozza meg, és közli a Szülőkkel. Az eseti ebédlemondás írásban, e-mailben 

kérhető a gazdasági irodában illetve az ezzel megbízott személynél.  

Ebédfizetés: Az ebédszámlák alapján az előre meghatározott pénztári napokon van lehetőség 

befizetésre. A pénztári napokat a gazdasági vezető határozza meg, melyek a tanév rendjében 

kerülnek közzétételre. Akinek a pénztári órák után ebédtartozása van, nem ebédelhet. A tartozás 

kiegyenlítése után tud az Iskola újra ebédet biztosítani.  

10.4 Tanulmányi kirándulások, nyílt napok és egyéb tevékenységek  
 A tervezett tanulmányi kirándulásokat az osztálytanítóknak lehetőség szerint legalább 4 héttel 

az esedékesség előtt be kell jelenteniük a Tanári Kollégiumnak és az osztály szülői közösségének. 

A tanulmányi kiránduláshoz és gyakorlathoz annyi felnőtt kísérőt kell biztosítani, amennyi a 
zavartalan lebonyolításhoz szükséges.  

 A nyílt napok tartásának rendjét az éves munkaterv rögzíti.  

 A tanár a tanítási időn kívül bármikor szervezhet egyéb tevékenységeket (múzeumlátogatás, 

színházi előadás, kiállítás megtekintése, stb.) A tanítási időben történő egyéb tevékenységek 

szervezését minden esetben jeleznie kell a konferenciának.  
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11. NAPKÖZI  
Az Iskola a tanulók délutáni elhelyezéséért napközit működtethet.  

Minden tanév augusztus 31-én/szeptember 01-jén írásban nyilatkozni kell azon szülőknek, akik 

gyermekük számára az adott tanévre napközit kérnek. Végleges napközi lemondás is csak írásban 

fogadható el. A fenti nyilatkozat a gazdasági irodában adható le.  

Az Iskolában a napközi 12h00-16h30 között üzemel.  

A napközis foglalkozásokat legtöbb esetben a napközis pedagógus vezeti, de lehetnek olyan 

tevékenységek is (pl.: készülődés az Adventi Bazárra stb.), ahol arra felkért szülők segítik a 

munkájában.  

A napköziben csak az előzőleg azt igényelt családok gyerekei tartózkodhatnak. Tanári felügyelet 

nélkül egy diák sem lehet az Iskola épületében, így abban az esetben, ha nem napközis, a tanórák 

végeztével el kell hagynia az Iskolát.  

A napköziben az 5.-8. osztályosok számára tanulószoba működik, ahol az osztálytanító és a 

napközis pedagógus engedélyével elkészíthetik a házi feladataikat.  

12. TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK  
Az Iskola által indított sport- és művészeti szakkörök indításáról a Szülői Kollégium javaslatára, - 

a tanulók igényeinek figyelembe vételével -, a Tanári Kollégium dönt.  

13. ISKOLAI RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPEK  
A Waldorf-iskola ünnepei a keresztény és nemzeti ünnepek. Az Iskola hagyományainak és 

ünnepeinek az ápolása, megőrzése az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége. Az 

ünnepek megtartásának időpontját a tanév munkaterve rögzíti.  

Városi megemlékezéseken, koszorúzásokon az Iskolaképviselő, illetőleg az általa megbízott 

helyettes képviseli az Intézményt.  

Az iskola hagyományos rendezvényei, ünnepei:  

- tanévnyitó konferenciasorozat a Tanári Kollégium tagjainak részvételével az iskolaév 

megkezdése előtt,  

- tanévnyitó ünnepség, az új első osztályosok köszöntése  

- Szt. Mihály nap (szept. 29.),  

- őszi nyílt nap, október közepe  

- őszi évszakünnep, október  

- Szt. Márton nap (nov. 11.),  

- adventi bazár,  

- Szt. Miklós (dec. 6.),  

- Adventi Kert  

- Paradicsomi játék, Pásztorjáték  

- Vízkereszt (jan. 6.),  

- Farsang (február),  

- Nemzeti Ünnep (március 15.), 8. osztály  

- Tavaszi nyílt nap (március)  

- Waldorf Nap (márc. 21. körül)  
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- Húsvéti ünnep,  

- tavaszi évszakünnep,  

- Szent György Nap  

- Waldorf-olimpia az 5. osztály számára  

- Pünkösdi ünnep ( készületek,)  

- éves munkák bemutatása 8. osztály (május)  

- drámahét: egyes osztályok évzáró színdarabjai (június)  

- János-nap: bizonyítványosztás, ballagás, tűzugrás (június)  

- tanévzáró konferencia.  

 

14. RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ÉS ELLÁTÁS  
Az törvény által előírtaknak megfelelően évenkénti fogorvosi vizsgálat minden osztályban, az 

adott korcsoportoknak egészségügyi szűrővizsgálat. A rendszeres egészségügyi felügyeletet az 

iskolaorvos és a védőnő látja el. A védőnő meghatározott napokon tart ügyeletet. A kötelező 

orvosi vizsgálatokat, a tanulók oltását az iskolaorvossal együtt végzik.  

15. AZ SZMSZ MELLÉKLETEI  
Az Iskola hatékony működését biztosító rendelkezéseket önálló szabályzatok tartalmazzák.  

Ezek a szabályzatok az Iskola SZMSZ-ének a mellékleteit képezik.  

1. Házirend  

2. A Tanév Munkaterve  

3. A Tanári Konferencia működési rendje  

4. A Szülői Kollégium működési rendje  

5. A Gazdasági Munkacsoport működési rendje  

6. Munkacsoportok működési rendje  

7. Munkaköri leírások  

8. Együttműködési Megállapodás  

9. Iratkezelési szabályzat  

10. Pénztárkezelési szabályzat  

11. Leltározási és selejtezési szabályzat  

12. Bérleti szerződés  

 

A mellékletben található szabályzatok a jelen SZMSZ változtatása nélkül is módosíthatók.  

Az SZMSZ a részét képező mellékletekkel együtt az Intézmény székhelyén elérhető és 

megtekinthető.  

A Szekszárdi Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és 

Működési Szabályzatában foglaltakkal egyetértünk, és hatályba léptetjük.  

Szekszárd, 2016. augusztus 31.  
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A Tanári Kollégium képviselője: ...............................................  

(konferenciavezető)  

Iskolaképviselő: ...............................................  

Fenntartó képviselője: ...............................................  

Szülői Kör képviselője: ............................................... 
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