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I.

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

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

Óvoda, Általános Iskola és 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  iskola

köznevelési feladatát: a Waldorf-kerettanterv szerinti nevelés-oktatást megvalósítja. 

Az  SZMSZ  a  jóváhagyásának  napjával,  határozatlan  időre  szólóan  lép  hatályba.  Az  SZMSZ  és  a

mellékleteit képező egyéb 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  Miniszterének  21140-2/2013/KOIR  sz.  határozatával  alternatív

kerettantervként jóváhagyva

 „Waldorf Óvodapedagógiai Program” (WOP) az Emberi Erőforrások Minisztériuma a

12078/1/2013/KOIR számú határozatával jóváhagyva
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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:

 Alapító okirat – a fenntartó nyilatkozata az intézmény létrehozásáról, működtetéséről,

amely  meghatározza  az  intézmény  típusát,  feladatait,  a  működéshez  szükséges

feltételek biztosítását, gazdálkodását, vezetését.

 Pedagógiai program – az alapító okiratban szereplő köznevelési feladatok alapján az

intézmény  nevelőtestülete  által  készített  és  háromévente  felülvizsgált,  az

intézményben folyó nevelő-oktató munkát szabályozó dokumentum.

A  pedagógiai  programról  minden  érintett  tájékoztatást  kérhet  az  intézményvezetőtől

fogadóóráján vagy ettől eltérő, előre egyeztetett időpontban, továbbá a pedagógusoktól a

szülők a fogadóórákon, szülői esteken vagy egyeztetett időpontban. A pedagógiai program

elérhető és megtekinthető az intézmény honlapján, valamint az iskola és óvoda irodájában

nyomtatott formában.

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

szabályok összessége.

Az SZMSZ elfogadásának rendje, hozzáférhetősége

 

Az SZMSZ elfogadása az Óvónői és Tanári Kollégium jogköre. Az Óvónői és Tanári Kollégium az

SZMSZ-t, annak módosítását az óvodaszék,  az iskolaszék, a tanulók, továbbá a WOP és 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  iskolában  diákönkormányzat  nem működik,  de  a  diákok  közvetlenül  tudják  gyakorolni

véleményezési jogukat -tekintettel az alacsony  tanulói létszámra. Az osztályfőnökök feladata
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az  SZMSZ  ismertetése  minden tanulóval  és  elfogadása  előtt  a  véleményük  kikérése  és  a

Tanári Kollégiumon azok közvetítése és figyelembe vétele.

Felülvizsgálat:  Az  SZMSZ-t  az  Óvónői  és  Tanári  Kollégium  a  jogszabályi  megfelelés

tekintetében  tanévente  rendszeresen,  május  hónapban  felülvizsgálja,  továbbá  részletes

tartalmi felülvizsgálatát időszakosan, háromévente végzi. 

Módosítását  kezdeményezhetik:  Óvónői  és  Tanári  Kollégium  (szakalkalmazotti  értekezlet);

tanulók; Óvodaszék; Iskolaszék; Fenntartó.

Jelen  szervezeti  és  működési  szabályzatot  a  tanulók,  a  szüleik,  a  munkavállalók  és  más

érdeklődők  munkaidőben  megtekinthetik  a  nevelői  irodában,  továbbá  az  intézmény

honlapján.    

Az SZMSZ személyi és időbeli hatálya  

A szervezeti és működési szabályzat és a mellékletét képező szabályzatok, igazgatói utasítások

betartása az intézmény valamennyi munkavállalójára, tanulójára nézve kötelező érvényű. A

szervezeti és működési szabályzat a szülői szék és a fenntartó véleményezését követően lép

hatályba, és határozatlan időre szól.   
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II.

AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

1. az alapító neve: Velencei-tó Környéki Waldorf Egyesület
2. az alapító székhelye: 8000 Székesfehérvár, Fiskális út 71/2
3. a fenntartó neve: Székesfehérvári Waldorf Egyesület
4. a fenntartó székhelye: 8000 Székesfehérvár, Titeli u. 16.
5. a nevelési-oktatási intézmény neve: Fehér Vár Waldorf Óvoda, Általános

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
rövid neve: Fehér Vár Óvoda, Általános Iskola és AMI

6. típusa: többcélú köznevelési intézmény /közös igazgatású/ 
óvoda
általános iskola
alapfokú művészeti iskola

7. OM azonosító: 203098
8. adószáma: 18648104-1-07
9. székhelye: 8000 Székesfehérvár, Berényi út 101.
10.  telephelye: 8000 Székesfehérvár, Bártfai u. 6-8.
11. alapfeladata: óvodai nevelés

/Waldorf pedagógiai nevelés/
általános iskolai oktatás-nevelés
/Waldorf pedagógiai nevelés/
alapfokú művészetoktatás
/Waldorf pedagógiai nevelés/

12. alapfokú művészetoktatás művészeti ágai és a tanszakok meghatározása:
13.  évfolyamok száma:
 általános iskola: 8  évfolyam  /felmenő  rendszerben:  teljes

kiépüléséig évente kért működési engedéllyel/
 alapfokú művészeti iskola:2+6 évfolyam

14. gyermekétkeztetés ellátásnak módja: külső szolgáltatóval megkötött
szerződés alapján

15. az oktatás munkarendje: nappali rendszerű
16.  felvehető legmagasabb létszám
székhelyen:
 általános iskolai nevelés-oktatás: 200 fő /felmenő rendszerben/
 alapfokú művészetoktatás

 valamennyi művészeti ágban: 200 fő /felmenő rendszerben/
telephelyen:
 óvodai nevelés: 30 fő

17. az intézmény gazdálkodásának módja: önálló gazdálkodó
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III.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ALAPELVEK

Az  intézmény  feladatellátására  irányadó  és  kötelező  Waldorf  Óvodapedagógiai  Programban  és

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 az Óvónői és Tanári Kollégium

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 iskola és óvoda 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. Az intézmények a

fenntartóiktól  elkülönült,  szakmai  és  szervezeti  szempontból  önálló  jogalanyok.  Az  intézmények a

feladatdelegálás  elvén  működnek:  egyének  és  csoportok  vállalnak  felelősséget  a  vezetés,

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

AZ ÓVODA SZERVEZETI RENDJE

Szervezeti egysége, vezetése

Az  intézmény  három  fő  pedagógussal,  egy  dajkával,  egy  gyermekcsoporttal  működő,

legfeljebb  30  gyermeket  befogadó  óvoda,  amely  további  szervezeti  egységekre  nem

tagolódik.  A  pedagógiai  munka,  illetve  az  óvodai  gyakorlati  feladatok  ellátása  során  a

pedagógusok  azonos  jogokkal  és  kötelezettségekkel  rendelkeznek,  minden  tekintetben

egymás egyenrangú társai. 

Az  óvoda  vezetője  az  intézményvezető,  mint  a  közös  igazgatású,  többcélú  köznevelési

intézmény vezetője.

IV. 1. Az intézmény képviselete, irányítása

Az  intézmény  –  a  hatályos  jogszabályok  betartása  mellett  –  vezetettségében,  munka-  és

feladatmegosztásában,  belső  működési  rendjében  a  Rudolf  Steiner  által  megfogalmazott

önigazgatású  intézményműködtetés  megvalósítására  törekszik.  Egyszemélyi  felelős

vezetőként  meghatározott  jogkörű  intézményvezető  nevez  ki,  ugyanakkor  az  intézmény a

feladatok  delegálásának  elvén  működik,  amely  során  egyének  és  csoportok  vállalnak

felelősséget a vezetés és döntéshozatal bizonyos területein a közösen meghatározott célok

figyelembevételével. 

Az intézményvezető képviseleti joga általános és önálló.  

Az  óvoda  képviseletére  jogosult  továbbá  az  óvodai  nevelőtestület  által  megbízott  óvodai

dolgozó(k), a megbízás keretei között. 

Az óvoda szakmai tekintetben önálló, szervezeti és működési tekintetben része az összevont

intézménynek. Az óvoda irányítása a hatályos jogszabályok alapján történik, azzal a Waldorf

Óvodapedagógiai Programban deklarált eltéréssel, hogy az óvoda önigazgatás elvére épülő

sajátos  vezetői  modelljének biztosítása érdekében a fenntartó  a jogszabályban biztosított

irányítási és ellenőrzési jogait az óvodával együttműködve gyakorolja.
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Az intézményvezető feladati

A  hatóságok  és  harmadik  személyek  előtt  az  intézményvezető  képviseli  az  óvodát.  Az

intézményvezető látja el a közoktatási törvény szerinti óvodavezetői feladatokat. A jelölt, vagy

a  jelöltek  személyéről  a  feladat  kívánta  igények,  a  személyes  rátermettség  mérlegelése

alapján  az  Óvónői  és  Tanári  Kollégium dönt.  Az  intézményvezetőt  a  Fenntartó  nevezi  ki,

 hivatalos megbízása öt évre szól. A munkáját az érvényes jogszabályoknak megfelelően, az

Óvónői  és  Tanári  Kollégium  döntései  alapján  végzi,  a  Fenntartóval  együttműködve.  A

munkáltatói  jogkörét  az  Óvónői  és  Tanári  Kollégium  által  meghozott  döntések  alapján

gyakorolja.  Minden esetben csak az Óvónői  és Tanári  Kollégium döntéseinek megfelelően

járhat el. Önálló döntési jogkörrel nem rendelkezik.

A munkáltatói jogkör gyakorlásához tartozó jogosítványok:

 munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése, 

 munkabeosztás, munkaszerződés, munkaköri leírás meghatározása, 

 bérek, bérpótlékok, szociális juttatások mértékének a megállapítása, 

 túlmunka, másodállás engedélyezése, szabadság, távollétek engedélyezése elbírálása.

A nevelő és oktató munka irányítását és ellenőrzését az intézményvezető átruházza az Óvónői

Kollégiumra.  Az  intézményvezető  az  iskola  és  óvoda  szervezeti  felépítéséből  adódóan

gyakorlatilag valamennyi felelősségi körét megosztja az Óvónői és Tanári Kollégiummal. 

Az intézményvezető feladatai: 

 az intézmény képviselete, 

 az  intézmény  dolgozóira  vonatkozó  munkáltatói  jogoknak  az  Óvónői  és  Tanári

Kollégium nevében történő gyakorlása, 

 az  intézmény életével  kapcsolatos,  döntést  igénylő  kérdéseknek,  problémáknak  az

Óvónői és Tanári Kollégium felé történő megfogalmazása, közvetítése, 

 a döntések előkészítésében és meghozatalában  való tevékeny részvétel (a szükséges

ismeretek, a háttér, a helyzet pontos feltárása és a döntési folyamatban résztvevők

számára a maximális információk rendelkezésre bocsátása), 

 a meghozott döntések érvényre juttatása, a végrehajtásuk nyomon követése,
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 folyamatos kapcsolattartás a Fenntartó képviselőivel, 

 a szülőkkel kötendő Megállapodásnak a kidolgozása,

 az  intézmény  Szervezeti  és  Működési  Szabályzata  tervezetének  és  módosítás-

tervezeteinek az előkészítése, elfogadtatása, jóváhagyatása, ellenőrzése,

 az óvodai  és tanulói  jogviszonynak az Óvónői  és Tanári  Kollégium döntése alapján

történő létrehozása és megszüntetése, 

 más intézményekkel való együttműködés kialakítása, elősegítése, 

 látogatók fogadásának az előkészítése, lebonyolítása, 

 hivatalos levelezések folytatása,

 egyéb, az SZMSZ-ben nem szabályozott, pedagógiai tartalmú feladatok elvégzése vagy

azok kiosztása, 

 egyéb, az SZMSZ-ben nem szabályozott, nem pedagógiai tartalmú operatív cselekvést

igénylő ügyekben a feladatok elvégzése vagy azok kiosztása,

 a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtése,

 a tanuló- és gyermekbaleset megelőzése,

 a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezése, 

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

más  elháríthatatlan  ok  miatt  a  nevelési-oktatási  intézmény  működtetése  nem

biztosítható.

Az intézményvezető által ellátott, le nem delegált feladatok: 

 munkaszerződések, munkaköri leírások szövegének elkészítése, 

 belső ellenőrzési szabályzat elkészítése, követése,

 kapcsolattartás  a  hivatalos  szervekkel  (helyi  önkormányzat,  meghatározott  ügyben

illetékes jegyzők, Kormányhivatal, oktatással foglalkozó minisztérium, stb.),

 engedélyek megkérése, vizsgálatok lefolytatása (ÁNTSZ, Tűzoltóság, helyi hatóságok

stb.), 

 a  köznevelési  törvény  és  egyéb,  az  intézményre  vonatkozó  törvények,  rendeletek

betartásának  ellenőrzése,  a  jogszabályok  folytonos  figyelemmel  követése,  ennek

megfelelően a belső szabályzatok módosítása,

 hivatalos levelezések lebonyolítása,
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 a betöltendő álláshelyhez szükséges végzettség ellenőrzése,

 kapcsolattartás az Egyesület Vezetőségével,

 problémakezelés ellenőrzése.

Az intézményvezető munkájának a bérezése a bérezési rendszerben meghatározottak alapján

történik. Munkavégzését az a testület ellenőrzi, amely a jogszabály és jelen SZMSZ alapján az

adott  feladatot  meghatározta.  Az  intézményvezető  munkájáról  köteles  folyamatosan

tájékoztatni azt a testületet, aki őt az adott feladattal megbízta. 

Intézményvezető helyettesítése

Az intézmény vezetője jogosult az intézmény hivatalos képviseletére. Jogkörét esetenként,

vagy az ügyet meghatározott körében helyetteseire, vagy az intézmény más munkavállalójára

átruházhatja.   

Az  intézményvezető  akadályoztatása  esetén az  intézményvezető-helyettes helyettesíti.

Hatásköre az intézményvezető helyettesítésekor – saját munkaköri leírásában meghatározott

feladatok mellett – az azonnali intézkedést igénylő döntések meghozatalára, az ilyen jellegű

feladatok végrehajtására terjed ki.

Az intézményvezető tartós távolléte (10 munkanapot meghaladó) esetén teljes jogkörrel  az

intézményvezető-helyettes helyettesíti.

Az  intézményi  bélyegzők  használatára  a  következő  beosztásban  dolgozók  jogosultak:  az

intézményvezető minden ügyben, az óvodapedagógus munkaáltatói jogkört kivéve minden

ügyben. 

IV. 2. Óvónői Kollégium felépítése, működése

A nevelőtestület az intézmény munkatársainak közössége, nevelési kérdésekben a közoktatási

intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. 

A  Waldorf  intézményekben  az  Óvónői  Kollégium  kettős  szerepet  tölt  be:  egyfelől  az

intézmény testületi  intézményvezetője,  másfelől  az  intézmény nevelőtestülete.  A Waldorf

intézményeket -  mint önigazgató szervezetet -  a Waldorf Óvodapedagógia Programban és

Waldorf–pedagógiai kerettantervben is rögzített működési alapelvei szerint, a Nevelőtestület
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felelős  testületként  vezeti,  dönt  az  intézményt  érintő  minden  kérdésben,  és  ellátja  az

intézményvezetői felelősség körébe tartozó feladatokat. Az intézményt az Óvónői Kollégium

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

esetben az Óvónői Kollégium döntésének megfelelően jár el.

Az Óvónői Kollégium feladatai és jogai:

Az Óvónői Kollégium  legfontosabb feladata a pedagógiai program létrehozása és egységes

megvalósítása, - biztosítva ezzel a Waldorf pedagógiai alapelveknek megfelelő meleg, oldott

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 a döntéseit szavazással és lehetőleg egyhangú határozattal hozza.

Az Óvónői Kollégium döntési jogköre: 

 a pedagógiai program elfogadása,

 az SZMSZ és a házirend elfogadása,

 a nevelési év munkatervének véleményezése,

 átfogó értékelések és beszámolók 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.

Az Óvónői Kollégium 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.
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Az Óvónői Kollégium a nevelési év megkezdésekor szeptember hónap végéig 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 feladatainak ellátása érdekében rendszerese, hetente ülésezik. Az ülés

vonatkozó napirendi pontjához az egyetértési jogot gyakorlók képviselőjét meg kell hívni. 

Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt bármely pedagógus, az Óvodaszék, a Szülői Szék vagy a

Szülői Közösség kezdeményezi.

Az  Óvónői  Kollégiumi  ülést  az  intézményvezető  akkor  hívja  össze,  amikor  ezt  jogszabály

előírja, vagy az intézmény egészét érintő kérdések tárgyalására kerül sor.

Az Óvónői Kollégiumi ülésről tartalmi jegyzőkönyv készül, amelyet a résztvevők aláírnak, majd

a jegyzőkönyv az intézmény irattárába kerül. 

IV. 3. Szülői szervezet

A köznevelési törvény alapján a szülők jogaik érvényesítésére és kötelességük teljesítésére

Szülői Közösséget hoznak létre, amelynek tagja minden szülő. A Szülői Közösség dönt saját

szervezeti  és  működési  rendjéről,  munkatervének  elfogadásáról,  tisztségviselőinek

megválasztásáról és képviseletéről. 

A  Szülői  Közösség  elsődleges  feladata  az  óvoda  mindennapi  működése  során  felmerülő

gyakorlati feladatok ellátása: az anyagbeszerzés, a heti takarítás, a helyiségek, a berendezési

tárgyak  és  játékok  karbantartása  és  felújítása,  a  kertgondozás,  az  óvoda  működésével

kapcsolatban  felmerülő  gazdasági  teendők  (fizetési  kötelezettségek,  könyvelési  feladatok,

pályázatok  stb.)  bonyolítása,  valamint  minden  olyan  teendő  ellátása,  amely  az  óvoda

zavartalan működéséhez szükséges. A Szülői Közösség e feladatok ellátását maga szervezi: a

szülők egymás között arányosan megosztják a takarítási és bevásárlási teendőket, valamint a

külön  szakértelmet  nem  igénylő  teendőket,  az  egyéb  munkákat  pedig  szakemberrel

végeztetik el. 

A  Szülői  Közösség  képviseleti  úton  3  (három)  tagból  álló  Szülői  Széket  hoz  létre,  amely

jogosult  eljárni  valamennyi  szülő  képviseletében,  illetve  az  intézmény  egészét  érintő
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ügyekben,  továbbá szervezi  és összehangolja  a  (2)  bekezdésben írt  munkák elvégzését.  A

Szülői Szék tagja kell, hogy legyen, a mindenkor gazdasági ügyekért felelős szülő. 

A Szülői Szék a feladatai által indokolt időközönként ülésezik. A Szülői Széket a pedagógusok

is összehívhatják az intézmény munkájáról és feladatairól való tájékoztatás, valamint a szülői

szervezet véleményének és javaslatainak meghallgatása céljából. 

A Szülői Szék közvetlen és folyamatos kapcsolatot tart a pedagógusokkal,  amelynek során

beszámol a nevelőtestületnek a Szülői Közösség tevékenységéről. 

A nevelési év rendjének munkatervi meghatározásához ki kell kérni a Fenntartó véleményét

is.

A szülők szóbeli tájékoztatása

Az intézmény pedagógusai a gyermekekről a nevelési év során rendszeres beszélgetéseket

tartanak a szülőkkel. E beszélgetések lehetnek csoportosak és egyéniek. A szülők csoportos

tájékoztatása a szülői és nevelői közösség rendszeres találkozásain: a szülői körökön történik.

A gyermekekről  szóló egyéni tájékoztatást a pedagógusok a fogadóórákon adják.  A szülők

megfelelő tájékoztatása minden pedagógusnak egyformán feladata. 

A  szülői  körök  rendje:  A  pedagógusok  gondoskodnak  a  szülői  körök  rendszeres

összehívásáról, megfelelő időpontban közlik a következő szülői kör idejét. Általában havonta

egy  szülői  kör  megtartására  kerül  sor.  A  szülői  körökön  elsősorban  a  gyermekek  óvodai

életével  kapcsolatos kérdéseket beszélik  meg a pedagógusok és a  szülők.  A szervezési  és

gyakorlati teendők megvitatása mellett az óvónők tájékoztatást adnak az eltelt időszakról, a

gyermekek  beilleszkedéséről,  az  óvodai  hangulatról  általában.  Felmerülhetnek  ilyenkor

egyéni  problémák  is,  amelyek  közösségi  megbeszélése  indokolt.  Rendkívüli  szülői  kör

összehívását  kezdeményezheti  bármely  pedagógus,  illetve  bármely  szülő,  a

gyermekközösségben  felmerülő  problémák  megoldására,  vagy  bármely  az  óvodával

kapcsolatos  kérdésben.

A fogadóórák rendje: Az intézmény pedagógusai a szülői fogadóórákon egyéni tájékoztatást

adnak a gyermekekről  a szülők számára.  A fogadóórákat a pedagógusok a szülőkkel  előre

egyeztetett időpontokban tartják, akár a szülő, akár a pedagógus kezdeményezésére. Évente

legalább  egy  beszélgetést  minden  szülővel  kell  tartani  a  gyermek  óvodai  életéről.  A

pedagógusok  a  fogadóórákon  őszinte  beszélgetés  keretében  részletesen  bemutatják  a
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szülőknek gyermekeik óvodai életét, fejlődését, vázolják az általuk tapasztalt nehézségeket és

azok  megoldását  a  szülőkkel  közösen  alakítják  ki.  A  szülőnek  lehetősége  nyílik  ilyenkor

minden kérdés felvetésére, a Waldorf pedagógia elveivel, módszereivel kapcsolatos bármely

észrevétel vagy probléma jelzésére. Ezekre az óvónők szakszerűen, közérthetően és őszintén

mondják el pedagógiai magyarázataikat. 

A  pedagógusok  a  fogadóórákon  felkészülten  jelennek  meg,  amely  jelenti  a  gyermekekről

vezetett  feljegyzéseik  áttanulmányozását.  A  pedagógusok  a  szülőkkel  olyan  kapcsolatot

építenek ki, amelyben a gyermekekről, az ő érdekükben folyó őszinte párbeszéd kialakulhat.

A  fogadóórákon  elhangzottakról  kivonat  készül,  melyet  minden  résztvevő  aláír.  A

kapcsolattartás nehézsége esetén az óvónő és a szülő egyaránt fordulhat az Óvodaszékhez

egyeztetés érdekében, ennek eredménytelensége esetén az Egyesület vezetéséhez.

Óvodaszék

Az  intézményben  a  nevelőmunka  és  az  intézmény  működésének  segítése  érdekében

Óvodaszék  működik,  amelynek  tagjai  a  pedagógusok,  a  Fenntartó  képviselői,  valamint  a

Szülői  Szék  tagjai.  Az  Óvodaszék  szükség  szerint  tart  megbeszéléseket,  de  minimum

háromhavonta. Az összehívást az Óvodaszék bármely tagja kezdeményezheti.

Az  Óvodaszék  határozatképes,  ha  az  Óvodaszék  ülésén  jelen  van  az  intézményvezető,  a

Fenntartó két képviselője és a Szülői szék két tagja.

Az  Óvodaszék  véleményezési  és  javaslattételi  jogkörrel  rendelkezik  az  intézmény  egész

működésével kapcsolatban, különösen a pedagógiai program elfogadása, a vezető személye

és az intézmény irányítása vonatkozásában.

Az Óvodaszék egyetértési jogot gyakorol: 

 a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásakor,

 a házirend elfogadásakor,

 a nevelés feltételeinek meghatározásakor.

 Az Óvodaszék az óvodában tartja megbeszéléseit. 

Az  Óvodaszék  az  a  fórum,  ahol  az  intézmény  pedagógusai,  valamint  az  intézmény  napi

működését  Fenntartó  Egyesület  anyagi  adományokkal,  illetve  személyes  munkavégzéssel
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támogató  szülők  együttműködése  megvalósul.  A  kapcsolattartás  a  feladatellátás

függvényében folyamatos.

Az  Óvodaszék  ülésein  tájékozódnak  a  pedagógusok  a  szülői  tevékenységről  és  a  Szülői

Közösség  problémáiról,  álláspontjáról,  míg  a  szülők  itt  kapnak  részletes  információkat  az

intézmény  működéséről.  Az  Óvodaszék  hivatott  első  szinten  megvitatni  és  egyeztetést

lefolytatni minden olyan kérdésben és problémában, amely az intézmény működése során

felmerül, ideértve a pedagógiai és a gyakorlati problémákat, a pedagógusok személyével és

munkájával,  illetve  egyes  szülők  vagy  a  teljes  Szülői  Közösség viszonyulásával  kapcsolatos

felvetéseket, kifogásokat, továbbá az óvónők és szülők közötti kapcsolattartási nehézségeket,

vagy bármely más itt külön nem nevesített kérdést. Az Óvodaszék minden esetben megkísérli

az eltérő álláspontok egyeztetésével a problémák és feszültségek feloldását. Amennyiben ez

nem vezet eredményre, úgy az Egyesület vezetésének intézkedését kéri. 

Az Óvodaszék szülő tagjai a szülői közvetlen kapcsolattartás érdekében a szülőkkel rendszeres

beszélgetéseket  tartanak.  Az  Óvodaszéken  tájékoztatják  a  pedagógusokat  ezek

tapasztalatairól,  a  szülők  által  jelzett  problémákról  –  ide  nem értve  a  személyes  jellegű,

egyéni problémákat.

IV. 4. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje

A  gyermek  fejlődési  szintje,  problémái,  lehetőségei  folyamatosan  követendőek  az

óvodaérettség és az iskolaérettség között, ezért az óvónőnek rendszeres visszatekintést kell

végeznie,  mind  az  adott  napra,  ünnepszakra,  mind  a  gyermekre  vonatkozóan.  Ezek  a

visszatekintések rögzítésre kerülnek a tervezés egyéni keretének megfelelő formában.

Az  óvónői  konferencia  leglényegesebb  része  a  pedagógia  erőforrások megnyitása. A

konferencia  pedagógiai  részében  minden  esetben  a  rögzített  visszatekintések  alapján

megbeszélésre kerül az elmúlt hét, illetve egy-egy ünnepkört követően az elmúlt ünnepszak

egésze. E folyamatos, közös munka során valósul meg a kölcsönös pedagógiai kontroll. 

A  konferencián  kaphatnak  helyet  az  önismeretet,  intuíciót  fejlesztő,  művészeti

tevékenységek, illetve stúdium- munkák is (antropozófiai szakirodalom közös feldolgozása),

melyek mind a pedagógiai munka minőségi javulását hivatottak elősegíteni
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V.

AZ ÓVODA MŰKÖDÉSI RENDJE

V. 1. Nevelési év

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 az Óvónői Kollégiumi határozza

meg és rögzíti munkatervben az érintett közösségek véleményének figyelembevételével. 

A nevelési év helyi rendje tartalmazza az intézmény működésével kapcsolatos legfontosabb

eseményeket és időpontokat: 

 a nevelőtestületi ülések időpontjait, 

 az óvodai ünnepek módját és időpontját, 

 a nevelés nélküli munkanapok programját és időpontját, 

 a nevelési  szünetek  (őszi,  téli,  farsangi,  tavaszi)  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 körén a szülőkkel. A házirend

és a nevelési program az intézményben kifüggesztésre kerül. 

Az intézmény a nevelési év szorgalmi ideje alatt nevelési napokon 7:30-től  – 16:30-ig tart

nyitva.  Az  intézmény  hivatalos  munkaideje  ugyanezen időpontokhoz  igazodik.  A  szokásos

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.

V. 2. A pedagógusok munkarendje

Az  intézmény  hivatalos  munkaidejében  -  a  törvényi  előírásoknak  megfelelően  -  az

óvodapedagógusok heti 32 órát kötelesek csoportban tölteni és heti 8 óra felkészülési időt

otthonában, vagy az intézmény területén biztosítani.  Az óvodai nyitva tartás alatt minden
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esetben legalább egy  pedagógus  az  intézményben-csoportban-  kell,  hogy tartózkodjon.  A

pedagógusok hivatalos munkarendje: Hétfőtől péntekig: 7:30 –től 16:30-ig. A pedagógusok

munkaidejét a munkaköri leírás pontosan meghatározza.

Az  intézményben  minden  alkalmazottnak  kötelező  betartania  az  általános  munka-  és

balesetvédelmi szabályokat.

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

dolgozó pedagógus heti teljes munkaideje:

- az óvodában folyó munkából,

- az óvodában felmerülő egyéb teendők ellátásából,

- a nevelőmunkára történő felkészüléshez szükséges időből,

- az óvodán kívüli munkák ellátásához szükséges (beszerzés stb.) 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.  A  betegség  első  hónapjában  a  napi  mosogatás  elvégzése,  és  ennek

megszervezése  a  Szülői  Közösség  feladata.  Harminc  napot  meghaladó  hiányzás  esetén,  a

konyhai és takarítási teendők elvégzésére a Fenntartó állandó kisegítőről gondoskodik.

V. 3. Benntartózkodás rendje

Az  óvodában  az  intézmény  pedagógusai,  az  óvodába  járó  gyermekek  és  azok  közvetlen

családtagjai,  valamint  a  fenntartó  képviselői  tartózkodhatnak.  Óvodás  gyermek  az  óvoda

helyiségeiben csakis felügyelet mellett tartózkodhat. Az óvoda berendezéseit, felszereléseit,

eszközeit  az  óvoda  területéről  kivinni  tilos.  Az  óvoda  helyiségeit  az  Alapító  Okiratnak

megfelelően más, nem nevelési célra átengedni csak a gyermekek távollétében lehet.   Az

óvoda dolgozói, tovább ügynökök, üzletszervezők vagy más személyek az intézmény területén

kereskedelmi  tevékenységet  nem  folytathatnak,  kivételt  képez,  az  óvodai  vagy  a  szülői

szervezet által szervezett vásár.
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Az óvodában tilos  a  reklám tevékenység kivéve,  ha  a  reklám a  gyermekeknek  szól  és  az

egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi közéleti tevékenységgel, illetve

kulturális  tevékenységgel  függ  össze.  Az  óvoda helyiségeibe,  területén párt,  politikai  célú

mozgalom, vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet.

Látogatás rendje

Az intézménnyel jogviszonyban nem álló személyek csak a pedagógusok engedélyével – kellő

tájékozódásuk  után  –  előzetes  időpont  egyeztetéssel,  előre  egyeztetett  időtartamban

léphetnek az óvoda területére.

Az  intézménnyel  jogviszonyban  nem  álló  személyek  az  intézményben  csak  felügyelettel

tartózkodhatnak.

V. 4. Egészségügyi ellátás

Az egészségügyi szolgáltatókkal való kapcsolattartás az intézményvezető feladata.

Védőnői és óvodai-egészségügyi orvosi vizsgálat rendszeressége:

A  védőnő  rendszeresen  tisztasági  vizsgálatot  végez  az  óvodában.  A  gyermekorvos  és  a

védőnő évente egyszer kötelező szűrővizsgálatot tart.

Az  óvodai fogorvos évente kétszer ellenőrzi a tanulók fogainak állapotát, javaslatot tesz a

kezelésükre.

V. .5. Intézményi védő-óvó előírások

Az  óvoda  pedagógusai  egyformán  felelősek  az  óvodában  a  nevelőmunka  egészséges  és

biztonságos  feltételeinek  megteremtéséért  és  a  gyermek-balesetek  megelőzéséért.  A

feltételrendszer vizsgálata, a feltételek állandó javítása az intézmény vezetőjének feladata. 

Minden pedagógus általános feladatai közé tartozik a gyermekek testi épségének megóvása,

illetve  az  erre  irányuló  ismeretek  folyamatos  átadása.  Az  óvónőknek  fel  kell  hívni  a

gyermekek  figyelmét  a  baleseti  veszélyforrásokra,  a  kötelező  viselkedési  szabályokra,  egy

esetleges  rendkívüli  esemény  bekövetkezésekor  követendő  magatartásra.  Az  óvoda

munkavédelmi  felelőse  az  egészséges  és  biztonságos  munkavégzés  tárgyi  feltételeit  a

munkavédelmi  ellenőrzések,  szemlék keretében rendszeresen ellenőrzi.  A gyermekeket az
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óvodán kívüli séták esetén mindkét óvónő kíséri, tömegközlekedéssel való utazáskor szülői

segítséget, min. 2 főt kell kérni. 

Baleset megelőzés

A  nevelési-oktatási  intézményben  a  nyitvatartási  időben  biztosítani  kell  a  gyermekek

felügyeletét, védelmét, figyelemmel a baleset-megelőzés szempontjaira 

Az  óvoda  pedagógusai  egyformán  felelősek  a  nevelőmunka  egészséges  és  biztonságos

feltételeinek a megteremtéséért, és a gyermek-balesetek megelőzéséért. A feltétel rendszer

vizsgálata, a feltételek javítása állandó vezetői feladata. 

Az óvodában alkalmazottak általános feladatai  közé tartozik  a  gyermekek testi  épségének

megóvása.  Minden  pedagógus  feladatát  képezi,  hogy  a  rábízott  gyermekek  részére  az

egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról

meggyőződjék, továbbá ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved, vagy ennek veszélye

fennáll, a szükséges intézkedést megtegye.

Az  óvoda  minden  dolgozójának  ismernie  kell  a  Munkavédelmi  Szabályzat,  Tűzvédelmi

utasítása Tűzriadó terv és a Házirend rendelkezéseit. 

Az óvodai egész napos nevelőmunka folyamán a dolgozónak körültekintően kell megszervezni

a gyermekek tevékenységét a védő, - óvóelőírások figyelembe vételével.

Az óvónőnek fel  kell  hívni  a  gyermekek figyelmét a  baleseti  veszélyforrásokra,  a  kötelező

viselkedési  szabályokra,  egy  esetleges  rendkívüli  esemény  bekövetkezésekor  követendő

magatartásra – mindezeket dokumentálja a csoportnaplóban.

Különösen fontos ez, ha:

 az udvaron tartózkodnak,

 ha különböző közlekedési eszközzel közlekednek

 ha az utcán közlekednek

 ha valamilyen rendezvényen vesznek részt.

A nevelési-oktatási intézményben bekövetkezett tanuló- és gyermek-baleseteket nyilván kell

tartani.

Az óvodapedagógus feladata a gyermekeket ért bármilyen baleset, sérülés, vagy rosszullét

esetén a szükséges intézkedéseket meg kell tenni:

 a sérült gyermeket elsősegélyben kell részesíteni
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 ha szükséges, orvost kell hívni

 ha a gyermek szállítható, orvoshoz kell vinni,

 a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetni,

 a gyermek-balesetet azonnal jelezni kell az óvoda vezetőjének,

Az elsősegélynyújtáskor csak azt teheti az óvodapedagógus, amihez ért. Ha bizonytalan az

orvos megérkezéséig nem szabad a gyermeket elmozdítani. Minden dolgozónak kötelessége

a segítségben részt venni.

Minden gyermek-balesetet követően meg kell tenni a szükséges intézkedést a hasonló esetek

megelőzésére.

V. 6. Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők

Az  óvoda  működésében  rendkívüli  eseménynek  kell  minősíteni  minden  olyan  előre  nem

látható  eseményt,  amely  az  óvoda  gyermekeinek,  felnőtt  dolgozóinak  biztonságát  és

egészségét,  valamint  az  intézmény  épületét,  felszereléseit  veszélyezteti.   Rendkívüli

eseménynek minősül különösen:

 a természeti katasztrófa (pl.: villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz stb.)

 a tűz

 a robbanással történő fenyegetés

Az óvoda vezetője dönt a szükséges intézkedésekről, értesíti a szükséges szerveket illetve a

Fenntartót. 

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell:

 az intézmény fenntartóját,

 tűz esetén a tűzoltóságot,

 robbanással történő fenyegetés esetén a rendőrséget,

 személyi sérülés esetén a mentőket,

 egyéb  esetekben  az  esemény  jellegének  megfelelő  rendvédelmi,  illetve

katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt az óvoda vezetője szükségesnek tartja.

A veszélyeztetett épületet a benntartózkodó gyermekcsoportnak a Tűzvédelmi szabályzatban

„Kiürítési terv” alapján kell elhagyniuk.

Egyéb intézkedéseket és eljárásmódokat az óvoda Tűzvédelmi szabályzata tartalmazza, tűz és

bombariadó esetén a benne foglaltak szerint kell eljárni.
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V. 7. Könyvtár

Az intézményi könyvtár célja a Waldorf pedagógiával kapcsolatos kiadványok, mesekönyvek

stb.  megismertetése  a  pedagógusokkal  és  a  szülőkkel,  továbbá  a  diákok  ismereteinek

bővítése,  az  olvasás  szeretetének elősegítése.  Az intézményi  könyvtár  nyilvános könyvtári

feladatokat nem lát el. 

Az  intézményi  könyvtárára  vonatkozó  részletes  szabályokat  az  2.  számú  mellékletben

található Könyvtári Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

V. 8. Hagyományápolás

Az  intézmény  hagyományainak  tiszteletben  tartása,  ápolása,  valamint  az  intézmény  jó

hírnevének megőrzése a pedagógusoknak és a Szülői Közösségnek egyaránt kötelessége. 

Az óvoda tájékoztató füzetet ad ki saját működéséről, pedagógusairól, amelynek aktualitását

kétévente felülvizsgálja és a szükséges módosításokat a kiadványban átvezeti.

Ünnepek

A Waldorf  pedagógia  hagyományai  szerint  az  óvoda az  alábbi  ünnepeket  ünnepli  meg  a

nevelési év során:

 Betakarítás ünnepe

 Szent Mihály ünnepe

 Szent Márton ünnep

 Szent Miklós ünnep

 Advent

 Vízkereszt

 Farsang

 A tavasz kezdőnapjának ünnepe

 Húsvét

 Mennybemenetel

 Pünkösd

 Szent János nap – Nyár-ünnep
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Az  óvodai  ünnepekre  való  készülődés  (felkészülés)  és  azok  megtartása  elsősorban  a

pedagógusok feladata, de ebben kérhetik a szülők segítségét is.

Az ünnepek rendje:

A Márton-napi, és az Adventi ünnepet az óvónők és a szülők közös készülődése előzi meg, az

ünneplés az óvodában nevelési időn kívüli időpontban történik. Az Adventi időszak része az

óvodában reggelente tartott rövid közös éneklés. A Szent Miklós és a Farsangot az óvónők és

a szülők közös készülődése előzi meg, amelyet nevelési időben az óvodában ünnepelnek meg

a gyermekek és az óvónők, a szülők meghívott vendégek lehetnek.

A Nyár-ünnep előkészítése szülői feladat, megtartása óvónői segítséggel, nevelési időn kívüli

időpontban történik.

A  Mihály-  nap  és  Húsvét,  megszervezése  és  lebonyolítása  az  óvónők  feladata.  Az  egyéb

ünnepeket az óvónők a gyermekekkel az óvodában, nevelési időben ünneplik meg.

Kirándulások

Az óvoda a gyermekek, az óvónők, és a szülők közös részvételével kirándulásokat szervezhet,

amelyek elsődleges célja a kötetlen együttlét, amely alkalmat teremt a közösség tagjainak

egymás mélyebb megismerésére, a természet nyújtotta örömök közös élvezete közben. 

A  kirándulásokat  munkaszüneti  napokon  tartja  az  óvoda,  az  óvónők  és  szülők  közös

szervezésében.

Az  óvónők  a  gyermekek  részére  nevelési  napokon  is  szervezhetnek  kirándulásokat,  ezek

időpontjáról a szülőket előzetesen tájékoztatják, illetve szükség esetén segítséget kérhetnek.

Nyári tábor

Az  óvoda  a  nyári  szünet  időtartama  alatt  nyári  táborozásra  hívhatja  az  óvodába  járó

gyermekek családját és a pedagógusokat. A tábor időpontjának és helyének kiválasztását az

óvónők és a szülők közösen egyeztetik. A táborozás megszervezése (a táborhely lefoglalása,

élelmezés szervezése, beszerzések stb.) a Szülői Közösség feladata. A tábor teljes költsége –

ideértve a pedagógusok ellátásának költségét is – a táborozáson résztvevő családok között

oszlik meg a részvételi létszám arányában.
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Egyéb programok

Egyéb  közös  program  szervezését  bárki  indítványozhatja,  egyetértés  esetén  a  szervezési

feladatok megosztásáról esetenként állapodnak meg az óvónők és a Szülői Közösség.

 Nyitott délutánok

Az intézmény   igény  esetén    lehetőséget  teremt az  óvodai  élettel  és  az  óvodával  való

megismerkedésre óvodáskor alatti gyermekek és szüleik részére nyitott délutánok keretében.

Ezeket a délutánokat az intézmény nevelőtestülete által elfogadott Waldorf óvodapedagógus

tartja heti egy alkalommal, az óvodában. A foglalkozás alatt a gyermekek használhatják az

óvoda helyiségeit és játékait. 

V. 7. A gyermekek jogállása

Az óvodai jogviszony jelentkezés alapján, felvétel vagy átvétel útján történhet. A jogviszony

létesítéséről, a felvételről és az átvételről a nevelőtestület egyetértésben dönt. A köznevelési

törvény szabályozza az óvodai jogviszony keletkezését és megszűnését, és az abból következő

jogokat és kötelességeket.

Az óvodai felvételi folyamata

A fenntartó február-március folyamán közleményben teszi közzé a honlapon:

 az óvodai beiratkozás idejét,

 az erről való döntés határidejét

 a jogorvoslat benyújtásának határidejét.

Az  óvodai  felvétel  iránt  érdeklődőknek  több  fórumon  keresztül  is  lehetőségük  van

megismerni az Waldorf pedagógiát és az óvodai életet. 

A  Waldorf-pedagógia  és  az  óvodai  élet  megismerésére  lehetőséget  nyújtanak  a  (széles

körben) meghirdetett pedagógiai előadások.

A helyi pedagógiai program és az alapvető dokumentumok elérhetőek az óvoda honlapján. 

A  kétheti  rendszerességgel  tartott  játszódélutánok  -  a  gyermek  2  éves  korától  szülei

kíséretével  -  bepillantást  engednek  a  Waldorf  óvodapedagógia  szellemi  hátterébe  és  a

mindennapok gyakorlatába. (A délutánra előzetesen jelentkezés szükséges.)
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A  felvételi  tájékoztató  beszélgetés  azt  szolgálja,  hogy  a  szülők  képet  kapjanak  az  óvoda

arculatáról,  az  óvodapedagógusok  személyéről,  ill.  a  fenntartói  hatáskörről,  az  intézmény

szervezeti és gazdasági felépítéséről. 

Az óvodai felvétel menete:

a) Tájékoztató szülői est az érdeklődőknek, 

b) Felvételre  jelentkezni  legkésőbb  minden  év  március  20-ig  lehet.  A  felvételre  való

jelentkezés  módja  írásbeli  jelentkezés,  melyben megfogalmazzák  a  jelentkezésük  okát,  az

óvodával  kapcsolatos  elvárásaikat/kívánalmaikat,  valamit  pár  mondattal  jellemzik

gyermeküket.

c) A jelentkezők részt  vehetnek nyíltnapon,  melyre előzetes jelentkezés szükséges. Az

óvodapedagógusok erre két napot biztosítanak. Egy napon maximum 6 kisgyermeket tudunk

fogadni. Az érdeklődők a körjátékban és az udvari tevékenységekben, játékokban vehetnek

részt. Jelentkező számtól függően plusz napokat tudunk biztosítani.

az óvoda által adott jelentkezési lap kitöltésével, amely az óvoda honlapjáról tölthető le. A

kézzel megírt anamnézis benyújtása személyesen vagy postai úton is lehetséges. 

A  bemutatkozó-tájékoztató  esten  lehet  feliratkozni  a  felvételi  beszélgetésre  (az

óvodapedagógusok által  megjelölt időpontokban).  Azokkal  a családokkal,  akik nem tudtak

megjelenni  a  bemutatkozó-tájékoztató  esten,  de  jelentkezési  lapjukat  benyújtották,  külön

egyeztet az óvoda időpontot. 

d) A felvételi  beszélgetés az óvodapedagógusok meghívására történik,  ahova az egész

családot  (mindkét  szülőt,  a  gyermeket,  esetleg  testvéreket)  várjuk.  A  beszélgetésen

mindegyik  óvodapedagógus  részt  vesz.  A  beszélgetés  előtt  az  óvodapedagógusok  a

jelentkezési lap alapján tájékozódnak a gyermek életének eddigi alakulásáról, fejlődéséről. A

felvételi  beszélgetés  alkalmat  ad  az  ismerkedésre,  az  együttműködés  kezdeti  lépéseinek

megtételére,  az  egyetértés  megalapozására  -  vagy  a  kapott  kép  alapján  a  jelentkezés

visszavonására. A beszélgetés alatt az óvodapedagógusok tájékozódnak a gyermek életének

eddigi alakulásáról, fejlődéséről óvodaérettségéről, a szülők ismereteiről és várakozásairól az

óvodánk nevelési alapelveivel, működési rendjével kapcsolatosan. Az óvodapedagógusok a

szülők minden kérdésére válaszolnak.

e) Amennyiben  a  kölcsönös  szimpátia  kialakul  az  óvodapedagógusok  meghívják  az

óvodába  jelentkező  gyermeket  egy  óvodai  „próba”  délelőttre,  hogy  felmérjék  meglévő
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csoportba  illeszkedésének  lehetőségeit  (életkor-,  pedagógiai-,  nemi-,  temperamentumbeli

szempontok alapján).

f) A pedagógiai programról való tájékoztatás kérése a bemutatkozó-tájékoztató esten és

a felvételi beszélgetésen lehetséges.

A felvételi beszélgetés és „próba délelőtt” után felvételt nyert és az elutasított családokat

egyaránt levélben értesítjük az óvónői kollégium döntéséről, a kihirdetett határidőt betartva.

Az óvoda vezetője átvétele esetén indokolás nélkül értesíti az előző óvoda vezetőjét is.

A felvételt nyert gyermekek számára kijelöl az óvoda egy beiratkozási napot. A beiratkozásra

kérjük elhozni:

- gyermek személyi azonosítóját 

- a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványát,

- szülő személyi azonosító igazolványát

- szülő lakcímet igazoló hatósági igazolványát

- egészségügyi kiskönyvét

- oltási kiskönyvét

- székfoglalót

A felvételt nyert családok hivatalosak a nyárünnepre, és az azt követően meghirdetett közös

óvodai programokra (óvoda karbantartási munkálatok, közös nyári táborozás).

A felvételt nem nyert gyermekek a szülője/gondviselője a határozat ellen 15 napon belül felül

bírálati kérelemmel élhet. A kérelmet a határozatot hozó intézménynél kell benyújtani. 

Amennyiben  a  szülő/gondviselő  a  fenti  határidőn  belül  nem  nyújt  be  eljárást  megindító

kérelmet, határozat jogerőssé válik.

A felül bírálat ügyében az intézmény fenntartója jár el és hoz másodfokú döntést.
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VI.

AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDJE

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. 

VI. 1. Az intézmény képviselete, irányítása

Az  intézmény  –  a  hatályos  jogszabályok  betartása  mellett  –  vezetettségében,  munka-  és

feladatmegosztásában,  belső  működési  rendjében  a  Rudolf  Steiner  által  megfogalmazott

önigazgatású  intézményműködtetés  megvalósítására  törekszik.  Egyszemélyi  felelős

vezetőként  meghatározott  jogkörű  iskolaképviselőt  nevez  ki,  ugyanakkor  az  intézmény  a

feladatok  delegálásának  elvén  működik,  amely  során  egyének  és  csoportok  vállalnak

felelősséget a vezetés és döntéshozatal bizonyos területein a közösen meghatározott célok

figyelembevételével. 

Az iskola, mint jogi személy törvényes képviselője az intézményvezető. 

Az intézményvezető képviseleti joga általános és önálló.  

Az  iskola  képviseletére  jogosultak  továbbá  a  Tanári  Kollégium  által  megbízott  iskolai

dolgozó(k), a megbízás keretei között. 

 Az Iskola irányítása a hatályos jogszabályok alapján történik, azzal a Waldorf-kerettantervben

deklarált  eltéréssel,  hogy  az  iskola  önigazgatás  elvére  épülő  sajátos  vezetői  modelljének

biztosítása érdekében a fenntartó a jogszabályban biztosított irányítási és ellenőrzési jogait az

iskolával  együttműködve  gyakorolja,  és  az  együttműködésről  a  jelen  szabályzatban

rendelkezik.
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Az intézményt alkotó közösségek:

 gyermekek közössége (osztály)

 pedagógusok, intézményvezető

 technikai dolgozók

 szülők közössége

Az intézményvezető feladati

A hatóságok és harmadik személyek előtt az igazgató képviseli az iskolát. Az igazgató látja el a

közoktatási törvény szerinti intézményvezetői feladatokat. A jelölt, vagy a jelöltek személyéről

a feladat kívánta igények, a személyes rátermettség mérlegelése alapján az Óvónői és Tanári

Kollégium  dönt.  Az  igazgatót  a  Fenntartó  nevezi  ki,   hivatalos  megbízása  öt  évre  szól.  A

munkáját az érvényes jogszabályoknak megfelelően, az Óvónői és Tanári Kollégium döntései

alapján végzi,  a Fenntartóval  együttműködve. A munkáltatói  jogkörét az Óvónői  és Tanári

Kollégium által meghozott döntések alapján gyakorolja. Minden esetben csak az Óvónői és

Tanári  Kollégium  döntéseinek  megfelelően  járhat  el.  Önálló  döntési  jogkörrel  nem

rendelkezik.

A munkáltatói jogkör gyakorlásához tartozó jogosítványok:

 munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése, 

 munkabeosztás, munkaszerződés, munkaköri leírás meghatározása, 

 bérek, bérpótlékok, szociális juttatások mértékének a megállapítása, 

 túlmunka, másodállás engedélyezése, szabadság, távollétek engedélyezése elbírálása.

A nevelő és oktató munka irányítását és ellenőrzését az intézményvezető átruházza az Óvónői

Kollégiumra.  Az  intézményvezető  az  iskola  és  óvoda  szervezeti  felépítéséből  adódóan

gyakorlatilag valamennyi felelősségi körét megosztja az Óvónői és Tanári Kollégiummal. 

Az intézményvezető feladatai: 

 az intézmény képviselete, 

 az  intézmény  dolgozóira  vonatkozó  munkáltatói  jogoknak  az  Óvónői  és  Tanári

Kollégium nevében történő gyakorlása, 
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 az  intézmény életével  kapcsolatos,  döntést  igénylő  kérdéseknek,  problémáknak  az

Óvónői és Tanári Kollégium felé történő megfogalmazása, közvetítése, 

 a döntések előkészítésében és meghozatalában  való tevékeny részvétel (a szükséges

ismeretek, a háttér, a helyzet pontos feltárása és a döntési folyamatban résztvevők

számára a maximális információk rendelkezésre bocsátása), 

 a meghozott döntések érvényre juttatása, a végrehajtásuk nyomon követése,

 folyamatos kapcsolattartás a Fenntartó képviselőivel, 

 a szülőkkel kötendő Megállapodásnak a kidolgozása,

 az  intézmény  Szervezeti  és  Működési  Szabályzata  tervezetének  és  módosítás-

tervezeteinek az előkészítése, elfogadtatása, jóváhagyatása, ellenőrzése,

 az óvodai  és tanulói  jogviszonynak az Óvónői  és Tanári  Kollégium döntése alapján

történő létrehozása és megszüntetése, 

 más intézményekkel való együttműködés kialakítása, elősegítése, 

 látogatók fogadásának az előkészítése, lebonyolítása, 

 hivatalos levelezések folytatása,

 egyéb, az SZMSZ-ben nem szabályozott, pedagógiai tartalmú feladatok elvégzése vagy

azok kiosztása, 

 egyéb, az SZMSZ-ben nem szabályozott, nem pedagógiai tartalmú operatív cselekvést

igénylő ügyekben a feladatok elvégzése vagy azok kiosztása,

 a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtése,

 a tanuló- és gyermekbaleset megelőzése,

 a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezése, 

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

más  elháríthatatlan  ok  miatt  a  nevelési-oktatási  intézmény  működtetése  nem

biztosítható.

Az intézményvezető által ellátott, le nem delegált feladatok: 

 munkaszerződések, munkaköri leírások szövegének elkészítése, 

 belső ellenőrzési szabályzat elkészítése, követése,

 kapcsolattartás  a  hivatalos  szervekkel  (helyi  önkormányzat,  meghatározott  ügyben

illetékes jegyzők, Kormányhivatal, oktatással foglalkozó minisztérium, stb.),
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 engedélyek megkérése, vizsgálatok lefolytatása (ÁNTSZ, Tűzoltóság, helyi hatóságok

stb.), 

 a  köznevelési  törvény  és  egyéb,  az  intézményre  vonatkozó  törvények,  rendeletek

betartásának  ellenőrzése,  a  jogszabályok  folytonos  figyelemmel  követése,  ennek

megfelelően a belső szabályzatok módosítása,

 hivatalos levelezések lebonyolítása,

 a betöltendő álláshelyhez szükséges végzettség ellenőrzése,

 kapcsolattartás az Egyesület Vezetőségével,

 problémakezelés ellenőrzése.

Az intézményvezető munkájának a bérezése a bérezési rendszerben meghatározottak

alapján történik. Munkavégzését az a testület ellenőrzi, amely a jogszabály és jelen

SZMSZ  alapján  az  adott  feladatot  meghatározta.  Az  intézményvezető  munkájáról

köteles folyamatosan tájékoztatni azt a testületet, aki őt az adott feladattal megbízta. 

Intézményvezető helyettesítése

Az intézmény vezetője jogosult az intézmény hivatalos képviseletére. Jogkörét esetenként,

vagy az ügyet meghatározott körében helyetteseire, vagy az intézmény más munkavállalójára

átruházhatja.   

Az  intézményvezető  akadályoztatása  esetén az  intézményvezető-helyettes helyettesíti.

Hatásköre az intézményvezető helyettesítésekor – saját munkaköri leírásában meghatározott

feladatok mellett – az azonnali intézkedést igénylő döntések meghozatalára, az ilyen jellegű

feladatok végrehajtására terjed ki.

Az intézményvezető tartós távolléte (10 munkanapot meghaladó) esetén teljes jogkörrel  az

intézményvezető-helyettes helyettesíti.

Az  intézményi  bélyegzők  használatára  a  következő  beosztásban  dolgozók  jogosultak:  az

intézményvezető minden ügyben, az óvodapedagógus munkaáltatói jogkört kivéve minden

ügyben. 
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VI. 2. Tanári Kollégium felépítése, működése 

A Tanári Kollégium az Iskolában tanító tanároknak és az általuk meghívottaknak a közössége,

mely  működésére  általánosságban  jellemző,  hogy  a  döntéseit  nem szavazással,  hanem a

tagjai  egyetértésével  (konszenzussal)  hozza  meg.  A  Tanári  Kollégium az  Iskola  pedagógiai

vezető testülete, amely kizárólagos döntési joggal rendelkezik minden pedagógiai munkával

kapcsolatos kérdésben. Rudolf Steiner megfogalmazása szerint a döntések és az intézkedések

republikánus-demokratikus formát igényelnek. A zökkenőmentes működést korlátozott időre

szóló, viszonylag széles körű megbízások teszik lehetővé (republikánus elem), ugyanakkor a

Tanári  Kollégium  tagjai  egyenjogúak  (demokratikus  elem).  A  Tanári  Kollégium  megfelelő

pedagógiai  munkájához  alapfeltételként  hozzá  tartozik  a  folyamatos  képzés  és  önképzés.

Fontos, hogy a Tanári Kollégium tagjai a napi önképzés és a heti konferenciákon való részvétel

mellett  éljenek  a  képzés  más  lehetséges  formáival  is  (pl.  Waldorf-pedagógiai  előadások,

Tanári  Műhelyek, posztgraduális képzés, stb.),  melyeket az évente készített  5 éves távlatú

Továbbképzési  terv  tartalmaz.  A  Tanári  Kollégium  egyes  feladatoknak  az  egyéni,  vagy

csoportos munkában történő elvégzésére tanárokat delegálhat a tagjai közül.

A Tanári Kollégium tagjai 

A  Tanári  Kollégium  az  intézményvezetőnek,  az   Iskolában  tanító  tanároknak,  valamint  az

általuk meghívottaknak a közössége. Ezek a következők:

 osztálytanító 

 szaktanár

 részállású ás óraadó tanárok

A Tanári Konferencia

A Tanári Konferencia a Tanári Kollégium mint döntéshozó testület hetente megtartott ülése.

A  Tanári  Kollégium  a  Tanári  Konferencián  dönt  az  Iskola  minden  pedagógiai,  szakmai

kérdésében,  lehetőleg   konszenzussal  hozza  meg  döntéseit,  amelyek  az  egész  Tanári

Kollégiumra,  iskolai  közösségre  kötelező  érvényűek.  A  döntések  előkészítése,  a

javaslatkészítés,  illetve  maga  a  döntés  végrehajtási  folyamata  a  Tanári  Kollégium egészét

érintő feladatkörök. A Tanári Kollégium csak akkor hozhat döntést, ha a tagjainak legalább

70%-a  jelen  van.  Személyi  ügyekben,  a  döntés  titkos  szavazással,  egyszerű  többséggel
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történik.  A  Tanári  Kollégium  tagjai  a  megszületett  döntésekért  jogi,  erkölcsi  és  anyagi

felelősséget vállal. 

A Tanári Kollégium Tanári Konferencia keretén belüli döntési jogkörei a következők: 

 Jelen SZMSZ elfogadása és későbbi módosítása, 

 a Házirend elfogadása, illetve módosítása,

 a Pedagógiai Program elfogadása, illetve módosítása, 

 a tanév helyi rendjének és éves munkatervének elfogadása, illetve módosítása, 

 a költségvetés elfogadása, illetve módosítása, új bevételi források elfogadása,

 iskolai szintű pedagógiai, szakmai ügyek, 

 a tanári munka ellenőrzését, értékelését érintő ügyek,

 iskolai szintű, tanulót, avagy tanárt érintő fegyelmi ügyek, 

 tanárfelvétel és –elbocsátás kérdése, 

 gyermekfelvétel és –elbocsátás kérdése, 

 gyermek- és ifjúságvédelmi kérdések, 

 képzési, továbbképzési, beiskolázási kérdések,

 munkabeosztás, munkaszerződés, munkaköri leírás meghatározása, 

 távollétek,  fizetés  nélküli  szabadság,  tanítási  időben  történő  szabadság

engedélyezése,

 tanári munkacsoportok létrehozását, tanárok delegálását illető kérdések, 

 egyes  feladatokat  ellátó  tanárok  személyét,  a  Tanári  Konferencia  vezetőjét,  az

iskolaképviselőt, az ügyvivő csoport tanár tagját meghatározó kérdések, 

 a  Közalkalmazotti  Bértábla  által  meghatározottakon  kívüli,  esetleges

többletjuttatásokra vonatkozó rendszer meghatározásában,

 a Tanári  Kollégium rendelkezésére álló  pénzösszeg felhasználásának a költségvetés

adta keretek közti rendje,

 a felmentési, felmondási idő megállapításáról a törvényi előírások betartásával.

A Tanári Konferencián az Iskolában dolgozó valamennyi nem óraadó tanárnak pedagógiai és

munkaszerződésben  meghatározott  kötelessége  részt  venni.  Ezeken  az  üléseken  közös
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pedagógiai  és  művészeti  tevékenységet  végeznek,  amely  alapja  a  munkaközösség  közös

pedagógiai útjának.

A Konferencia a rendszeres találkozások alkalmával ezen keresztül lehetőséget teremt arra,

hogy  a  pedagógiai  kérdéseken  túlmenően egymást  és  az  iskola  életében  jelen  lévő  más

személyeket, diákokat jól megismerjék, s velük kapcsolatosan hatékony és emberi döntéseket

hozzanak.

A  Tanári  Konferenciák  előkészítését  és  levezetését  a  konferencia  vezetője  végzi,  melynek

személyét a Kollégium szavazás útján, a tanévet közvetlenül   megelőzően választja meg. A

konferenciavezető  munkáját  az  adott  tanévben  végzi,  feladatköre  az  ő  beleegyezésével

meghosszabbítható.  Feladata  továbbá,  hogy  a  soron  következő  konferenciáról  és  azok

programpontjairól a konferenciát megelőzően legalább egy nappal értesíti a résztvevőket.

A Tanári Konferencián a hetente választott jegyzőkönyvvezető vezeti a jegyzőkönyvet. Ebbe

bekerül  a  jelenlévők,  illetve  a  hiányzók  névsora,  az  elhangzott  gondolatok,  vélemények

lényegi megfogalmazása és a döntések írásba foglalása

A Tanári Konferencia részére delegált feladatok és jogkörök

 tanárok  rendszeres  önképzése  (rendszeresen  tart  stúdiumot  antropozófiai  írások

alapján,  rendszeres  pedagógiai  témájú  megbeszéléseket  tart,  a  nevelőtestület

közösen művészi munkákban vesz részt),

 rendszeresen tart gyermekmegfigyelést,

 javaslatot tesz pedagógus felvételére, pedagógus elbocsátására,

 dönt a tanuló elbocsátásról,

 elfogadja az év rendjét,

 osztálytanítót választ,

 előkészíti, megbeszéli az ünnepeket, eseményeket, illetve visszatekint rájuk,

 az intézmény SZMSZ-ét elfogadja,

 javaslatot tesz az intézményvezető pozícióra,

 javaslatot tesz az intézmény Házirendjének változtatására,

 beszámolóknak, tájékoztatóknak ad színteret,

 teret ad szabad beszélgetéseknek, melynek célja egymás megismerése, és egyfajta

közös értékrend megteremtése, pedagógiai helyzetek tisztázása,
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 figyelemmel kíséri az osztályok életét,

 leendő elsős szülőknek előadások szervezése, lebonyolítása,

 dönt a diákfelvételről,

 megszervezi a tanórán kívüli tevékenységeket (ügyelet, ebédeltetés, buszhoz kísérés),

 megszervezi a helyettesítést,

 megszervezi a mentorálást, hospitálást,

 elkészíti az 1-8. évfolyam tantárgy-felosztását,

 javaslatot tesz az 1-8. évfolyamot érintő fegyelmi ügyek kezelésére. 

VI. 3. Az iskolai közösség

Az Iskola a tanulók, az iskolai dolgozók és a szülők együttes közössége. Az Iskola szervezete

úgy működik, hogy a feladatok megosztásában a hármas tagozódás elveire épül. Az Iskola

közössége  együttesen felelős  a  szellemi,  a  jogi  és  a  gazdasági  struktúra  kialakításáért  és

működéséért. 

A tanulók közössége 

Az Iskola alapegysége az egy-egy osztályba tartozó gyerekek közössége. 

A tanulók jogai és kötelezettségei 

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

nevelésben részesülni. 

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. 

Az intézmény, valamint a tanuló közötti eltérő megállapodás hiányában az intézmény szerzi

meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet a tanuló állított elő

a tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, feltéve, hogy

az annak elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket az intézmény biztosította. Ha

a  nevelési-oktatási  intézmény  a  tulajdonába  került  dolog  értékesítésével,  hasznosításával

bevételre tesz szert, a tanulót egyéni díjazás nem illeti meg, hanem ez a bevétel a tanulói

közösség egészét illeti meg.
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A tanulók kötelessége, hogy az iskolai munkájuk végzése során tekintettel legyenek másokra,

s az iskolai közösség valamennyi tagjának megadják a kellő tiszteletet. 

Valamennyi tanuló felé elvárás az Iskola épületének, környékének, eszközeinek a megóvása, s

megállapítható, felróható felelősség esetén a kár megtérítése. 

A  tanulók  egyéb  jogait  és  kötelességeit  a  mindenkori  tanulókkal,  valamint  szülőkkel

ismertetett Házirend tartalmazza. A Házirendet az Iskolaszék és a diákközösség véleményezi,

ezt követően a Tanári Kollégium fogadja el, majd a Fenntartó jóváhagyásával lép hatályba.

Az iskolai dolgozók 

Az iskolai dolgozók közösségét az iskolavezető, az iskolában dolgozó tanárok és a technikai

személyzet alkotják. 

A szülői közösség 

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 a gyermekeik számára, amely összhangban van az

általuk választott iskola szellemiségével, pedagógiájával. 

Elengedhetetlen, hogy a Szülők az Iskolával történő együttműködés során figyelembe vegyék

az Iskola tanárainak a pedagógiai ajánlásait. 

A tanárokkal kialakított személyes kapcsolattartás révén, a szülői körökön, iskolai ünnepeken,

rendezvényeken való  részvételen keresztül  bekapcsolódhatnak az  Iskolában folyó  szellemi

munkába,  továbbá  kereshetik  és  megteremthetik  az  ez  irányú  elmélyülés  más  formáit,

lehetőségeit  is.  Tiszteletben  tartják  a  tanárok  szellemi,  pedagógiai  munkáját,  abba

beleavatkozni nem kívánnak. Ugyanakkor észrevételezhetik az Iskola alapdokumentumaiban

megfogalmazottakkal össze nem egyeztethető jelenségeket. 

Személyes probléma esetén az osztálytanítókhoz, illetve az érintett tanárokhoz fordulhatnak,

akikkel aztán közösen keresnek megoldást. 

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

tanárokkal közösen keresik a megoldás, a továbblépés lehetőségeit. 

35



FEHÉR VÁR WALDORF ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
Hatályos: 2017. október 1.

Megoldatlan problémák esetén a Tanári  Kollégiumhoz fordulhatnak. Amennyiben az adott

probléma ezt követően sem oldódik meg, akkor közös Szülő-Tanár Konferencia összehívását

kezdeményezhetik. 

A  szülői  közösség  az  Iskola  fenntartásának  a  meghatározó  ereje.  A  szülők  adománnyal,

önkéntesen vállalt  munkák elvégzésével  és egyéb támogatásokkal  járulnak hozzá az Iskola

működtetéséhez, fenntartásához. 

A szülői közösséget az Iskolába járó gyerekek szülei alkotják. 

Az Iskolán és az osztályközösségen belüli, szülők közötti együttműködés kereteit, formáit és

szabályait a szülői közösség tagjai határozzák meg. 

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

és kötelességeket. Figyelembe kell  venni,  hogy a vonatkozó jogi  előírásoknak megfelelően

döntéshozatal  az  iskola  ügyeiben  az  iskola  alkalmazotti  körén  kívül  eső  személyre  nem

ruházható  át,  miközben  a  szülői  képviselet  véleményezési-tanácskozási  joggal  semmilyen

előírást nem sért. 

Szülői Estek

Az egy osztályba járó gyerekek szüleinek és osztálytanítójának rendszeres találkozói a szülői

estek, melyet évente osztályonként legalább négy alkalommal kell megtartani.   A szülői est

időpontját a meghirdetett időpontot megelőzően legalább két héttel tudatni kell az érintett

szülőkkel. A szülők itt választják meg év elején az osztályképviselőt, aki a Szülői Tanácsban

képviseli az osztályt.

A szülői est témáját az érintett pedagógus határozza meg. A szülők is javasolhatnak az osztály

életével kapcsolatos témát, ebben az esetben minimum egy héttel a szülői est időpontja előtt

írásban kell tájékoztatni a szervező pedagógust. Ennek ismeretében a pedagógus a közösen

meghatározott  időkeretben elővezeti  a  témát.  Ha a szülők  egyharmada írásban fordul  az

érintett pedagógushoz, akkor az köteles rendkívüli szülői estet összehívni.

A Szülői Szék

A  Szülői  Szék  célja,  hogy  a  szülők  tevőlegesen  részt  vegyenek  az  iskola  munkájában,

képviseljék  a  szülőket,  segítsék  az  intézmény  működését,  valamint  segítsék  a  szülői

felelősségtudat építését.
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Tagjait  az osztályok választják meg,  az osztály diákjainak szülői  közül.  A Szülői  Szék tagok

rendszeresen információt adnak a szülői  esteken a Szülői  Szék munkájáról,  az Szülői  Szék

ülései  pedig  tájékoztatást  adnak  az  egyes  osztályok  munkájáról.  

A Szülői Szék feladatai

 gondoskodik az osztályok szülői közössége és a TK közötti információáramlásról, 

 felvállal,  továbbít  ötleteket,  kívánságokat,  feladatokat,  amelyek  az  iskolai

mindennapokból adódnak, 

 szülői  iniciatívából  induló  rendezvényeket  szervez,  amit  a  Tanári  Konferenciával

egyeztet,

 az  iskola  működésével  kapcsolatos  szülői  észrevételeket,  javaslatokat  fogadja,  és

továbbítja a Tanári Konferenciának,

 segítséget ad, ha a szülők, tanárok vagy tanulók krízishelyzetekben, illetve problémák

megoldásában segítséget kérnek, 

 tanulmányozza  és  megismeri  az  intézmény  minőségirányítási  programját,  annak

feladataiban tevékenyen részt vesz az éves munkarend alapján,

 képviseli  a  külvilág  felé  az  iskola  szülői  közösségét.  

A Szülői Szék jogkörei

 Saját működési rendjének és a munkatervének a meghatározása,

 munkacsoportok létrehozása, azok feladatainak meghatározása,

 szükség esetén összehívhatja a szülői közösséget,

 véleményezési és javaslattételi jogkörrel rendelkezik az intézmény egész működésével

kapcsolatban, különösen az SZMSZ, a Házirend és az éves munkaterv elfogadására

vonatkozóan.

Iskolaszék

Az  intézményben  a  nevelőmunka  és  az  intézmény  működésének  segítése  érdekében

Óvodaszék  működik,  amelynek  tagjai  a  pedagógusok,  a  Fenntartó  képviselői,  valamint  a

Szülői  Szék  tagjai.  Az  Iskolaszék  szükség  szerint  tart  megbeszéléseket,  de  minimum

háromhavonta. Az összehívást az Iskolaszék bármely tagja kezdeményezheti.
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Az  Iskolaszék  az  a  fórum,  ahol  az  intézmény  pedagógusai,  valamint  az  intézmény  napi

működését  Fenntartó  Egyesület  anyagi  adományokkal,  illetve  személyes  munkavégzéssel

támogató  szülők  együttműködése  megvalósul.  A  kapcsolattartás  a  feladatellátás

függvényében folyamatos.

Az  Iskolaszék  ülésein  tájékozódnak  a  pedagógusok  a  szülői  tevékenységről  és  a  Szülői

Közösség  problémáiról,  álláspontjáról,  míg  a  szülők  itt  kapnak  részletes  információkat  az

intézmény  működéséről.  Az  Iskolaszék  hivatott  első  szinten  megvitatni  és  egyeztetést

lefolytatni minden olyan kérdésben és problémában, amely az intézmény működése során

felmerül, ideértve a pedagógiai és a gyakorlati problémákat, a pedagógusok személyével és

munkájával,  illetve  egyes  szülők  vagy  a  teljes  Szülői  Közösség viszonyulásával  kapcsolatos

felvetéseket,  kifogásokat,  továbbá  a  pedagógusok  és  szülők  közötti  kapcsolattartási

nehézségeket,  vagy  bármely  más  itt  külön  nem nevesített  kérdést.  Az  Iskolaszék  minden

esetben  megkísérli  az  eltérő  álláspontok  egyeztetésével  a  problémák  és  feszültségek

feloldását.  Amennyiben  ez  nem  vezet  eredményre,  úgy  az  Egyesület  vezetésének

intézkedését kéri. 

Az Iskolaszék szülő tagjai a szülői közvetlen kapcsolattartás érdekében a szülőkkel rendszeres

beszélgetéseket  tartanak.  Az  Iskolaszéken  tájékoztatják  a  pedagógusokat  ezek

tapasztalatairól,  a  szülők  által  jelzett  problémákról  –  ide  nem értve  a  személyes  jellegű,

egyéni problémákat.

VI. 4. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje

Az  Tanári  Konferencia  leglényegesebb  része  a  pedagógia  erőforrások  megnyitása.  A

konferencia  pedagógiai  részében  minden  esetben  a  rögzített  visszatekintések  alapján

megbeszélésre kerül az elmúlt hét, illetve egy-egy ünnepkört követően az elmúlt ünnepszak

egésze. E folyamatos, közös munka során valósul meg a kölcsönös pedagógiai kontroll. 

A  konferencián  kaphatnak  helyet  az  önismeretet,  intuíciót  fejlesztő,  művészeti

tevékenységek, illetve stúdium- munkák is (antropozófiai szakirodalom közös feldolgozása),

melyek mind a pedagógiai munka minőségi javulását hivatottak elősegíteni.
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VII.

AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE

VII. 1. A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje tartalmazza:

 a tanítási szüneteket,

 a tanítás nélküli munkanapokat,

 az ünnepek, rendezvények idejét, felelőseinek nevét,

 a szülői körök ritmusát.

A  tanév  helyi  rendjéről  minden  évben  tanévkezdés  előtt  a  Tanári  Kollégium/Tanári

Konferencia  dönt,  s  az  hozza  nyilvánosságra.  A  tanév  helyi  rendjének  munkatervi

meghatározásához ki kell kérni a Fenntartó véleményét is.

VII. 2. A pedagógusok munkarendje

A munkáltató a pedagógus munkaszerződés szerinti heti teljes munkaidejéből a tanórák

és  egyéb  foglalkozások  megtartását,  mint  neveléssel-oktatással  lekötött  munkaidőt

(kötelező óra) határozza meg kötött munkaidőként. A pedagógus a kötött munkaidőben

köteles az intézményben tartózkodni, kivéve, ha kizárólag az intézményen kívül látható el

a  feladat.  A  kötött  munkaidőn  felül  a  pedagógus  köteles  részt  venni  az  Tanári

Konferenciák ülésein, az egyéb iskolai programokon, szülői esteken  – az iskola tanévre

irányadó munkaterve szerinti időben.  

Pedagógus-munkakörben  a  heti  kötelező  órába  a  jogszabályok  szerint  elszámolható

tanórákon és egyéb foglalkozásokon felül a munkáltató figyelembe veszi és elszámolja a

napközit, ebédeltetést.

A kötött munkaidőn felül a munkaidő fennmaradó részében a pedagógus ellátja egyéb

munkaköri  feladatait,  munkaideje  beosztását  és  felhasználását  a  pedagógus  maga

jogosult meghatározni. A pedagógus jogosult az egyéb munkaköri feladatait intézményen

kívül is teljesíteni, ha azok természetüknél fogva az intézményen kívül is elláthatók.   

Az  intézményben  minden  alkalmazottnak  kötelező  betartania  az  általános  munka-  és

balesetvédelmi szabályokat.
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A munkából való távolmaradását előzetesen jeleznie és utólag igazolnia kell. Betegség esetén

a hiányzó pedagógus a jogszabályok szerinti táppénzre jogosult. A betegségek ideje alatt a a

pedagógusok egymást helyettesítik, melyért helyettesítési pótlék illeti meg. 

VII. 3. Benntartózkodás rendje

Az Iskola épületének használata 

Az  épületben  tartózkodók  felelősek  az  Iskola  épületének  a  megfelelő  használatáért  és

távozáskor annak zárásáért.

A  székesfehérvári  épületbe  történő  bejutás  a  helyi  megállapodás  által  meghatározottak

szerint  történik.  Az  épület  nyitására  és  zárására  vonatkozó  megállapodást  a  Házirend

tartalmazza.

Látogatók, hospitálók fogadása 

Személyes meghívás alapján érkező külső látogatók, vendégek fogadásáról az őket meghívó

személy gondoskodik. Az eseményről előzőleg tájékoztatja az iskolaképviselőt.

Az Iskola által meghívott vagy a hivatalosan bejelentkező személyek, csoportok fogadásának a

megszervezéséről  az  igazgató  dönt.   A  vendégeknek  az  Iskolában  való  tartózkodása  nem

zavarhatja az iskolai élet megszokott rendjét. Egyes osztályokban történő hospitálás csak az

érintett  osztály  osztálytanítójának  és  a  szóban  forgó  tárgyat  tanító  szaktanárnak  a

beleegyezésével  lehetséges.  3  napot  meghaladó  hospitálást  az  osztálytanítónak  be  kell

jelentenie  a  Tanári  Konferencián,  és  kérnie  kell  a  Kollégium  erre  vonatkozó  írásbeli

jóváhagyását,  majd  lehetőség  szerint  bemutatja  a  hospitálót  a  Tanári  Kollégiumnak.  A

hospitáló a Kollégium döntésétől függően bekapcsolódhat a Konferencia pedagógiai részébe.

VII. 4. Egészségügyi ellátás

Az egészségügyi szolgáltatókkal való kapcsolattartás az intézményvezető feladata.

Védőnői és iskola-egészségügyi orvosi vizsgálat rendszeressége:

A védőnő heti  rendszerességgel  ügyelet tart  a kérdésükkel  hozzá forduló szülők számára.
Évente három alkalommal (  szeptemberben, januárban és áprilisban) tisztasági  vizsgálatot
végez  minden  évfolyamban.  Az  iskolaorvos  és  a  védőnő  évente  egyszer  kötelező
szűrővizsgálatot tart a páros évfolyamokon.
Az  iskolafogorvos  évente  kétszer  ellenőrzi  a  tanulók  fogainak  állapotát,  javaslatot  tesz  a

kezelésükre.
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VII. 5. Intézményi óvó-védő előírások

A  köznevelési  törvény  jogot  biztosít  a  tanulóknak  arra,  hogy  az  oktatási-nevelési

intézményben  egészséges  környezetben  neveljék  és  oktassák.  A  nevelő-  és  oktatómunka

egészséges  és  biztonságos  feltételeinek  megteremtése,  a  tanuló-balesetek  megelőzése

érdekében teendő intézkedések az igazgató feladatkörébe tartoznak. Minden pedagógusnak

a Köznevelési törvény által megfogalmazott kötelessége, hogy a rábízott tanulók részére az

egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról

meggyőződjön. A fentiek betartásához az alábbiak nyújtanak támpontot.

Gyermek-, és ifjúságvédelem

A  tanulók  veszélyeztetettségének  megelőzése,  valamint  a  gyermek-  és  ifjúságvédelmi

feladatok eredményesebb ellátása érdekében az Iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse

rendszeres  kapcsolatot  tart  fenn  a  Megyei  Gyermekvédelmi  Központ  Gyermekvédelmi

Szakszolgálatával  (8000  Székesfehérvár,  Tüzér  u.  6.)  valamint  a  Gyermekjóléti  Szolgálat

illetékes szakembereivel. A munkakapcsolat felügyeletéért az igazgató felelős. A gyermek- és

ifjúságvédelmi  felelőst  a  Tanári  Kollégium  minden  év  augusztus  31-ig  az  adott  tanévre

vonatkozóan választja meg, illetve jelöli ki. 

Tanulói egészségvédelem 

A  tanulók  egészségi  állapotának  megóvása  érdekében  az  iskolaképviselő  rendszeres

kapcsolatot tart fenn az illetékes egészségügyi dolgozókkal, és segítségükkel megszervezi a

tanulók  rendszeres  egészségügyi  vizsgálatát.  Az  Iskola  minden  dolgozójának  alapvető

feladatai közé tartozik, hogy a tanulók részére az egészségük és testi épségük megőrzéséhez

szükséges figyelmeztetést megtegye.

Balesetvédelem 

Minden dolgozónak ismernie kell, és be kell tartania a következő szabályzatokat – amik az

Iskola  önálló  szabályzatai  közé  tartoznak:   „Munka  és  balesetvédelmi  szabályzat”  -

„Tűzvédelmi  szabályzat”  -  „Intézkedési  terv  robbantással  való  fenyegetés  esetére
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(bombariadó  terv)  -  szabályzat”.  Ezeket  a  szabályzatokat  minden  tanév  első  Tanári

Konferenciáján az iskola dolgozóival ismertetni kell.

A megelőzéssel kapcsolatos teendők

Az  intézmény  rendelkezik  Munka-  és  Tűzvédelmi  Szabályzattal,  amely  meghatározza  a

mindenkori munka és balesetvédelmi, illetve tűzvédelmi felelőst.  A felelősök kötelességeit az

adott  szabályzatok  tartalmazzák.  A nevelők  a tanórai  és  a  tanórán kívüli  foglalkozásokon,

valamint  ügyeleti  beosztásuk  ideje  alatt  kötelesek  a  rájuk  bízott  tanulók  tevékenységét

folyamatosan  figyelemmel  kísérni,  a  rendet  megtartani,  valamint  a  baleset-megelőzési

szabályokat a tanulókkal betartatni. Az osztálytanítóknak osztályaik részére ismertetniük kell

a tanulókkal az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes iskolai

foglalkozásokkal  együtt  járó  veszélyforrásokat,  a  különféle  iskolai  foglalkozásokon  tilos  és

elvárható  magatartásformákat,  az  iskolaépület  környékére  vonatkozó  közlekedési

szabályokat.  Az  osztálytanítóknak  feltétlenül  foglalkozniuk  kell  a  balesetek  megelőzését

szolgáló szabályokkal a következő esetekben: 

 a tanév megkezdésekor,

 tanulmányi kirándulások, gyakorlatok, túrák előtt, 

 közhasznú munkavégzés, gyűjtőmunka megkezdése előtt.

Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén 

A  tanulók  felügyeletét  ellátó  nevelőnek  a  tanulót  ért  bármilyen  baleset,  sérülés,  vagy

rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket: 

 a sérült tanulót elsősegélyben részesíteni, 

 szükség esetén orvost hívni,

 a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon megszüntetni, 

 a történteket jelezni a felelős vezetőnek, illetve a „Munka és balesetvédelmi

felelős”-nek. 

E feladatok ellátásában a tanulóbaleset helyszínén jelenlévő többi iskolai dolgozó is köteles

részt venni. A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel

csak azt teheti, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell

tennie,  akkor  feltétlenül  orvost  kell  hívnia,  és  a  beavatkozással  meg kell  várnia az  orvosi
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segítséget. Az Iskolában történt mindenféle balesetet, sérülést az iskolaképviselőnek ki kell

vizsgálnia. A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, hogy hogyan lett

volna elkerülhető a baleset. A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell

tenni a hasonló balesetek megelőzése érdekében és a szükséges intézkedéseket végre kell

hajtani.  Az  intézményben  történt  gyermek-balesetekről  jegyzőkönyvet  kell  felvenni.  A

baleseti  jegyzőkönyv  elkészítéséért  a  baleset  idején  a  jelen  levő  pedagógus  a  felelős.

Munkahelyi  baleset  esetén  a  jegyzőkönyv  elkészítéséért  az  igazgató  a  felelős.  A  baleseti

jegyzőkönyveket az irattárban kell elhelyezni.

VII. 6. Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők 

Az  Iskola  működésében  rendkívüli  eseménynek  kell  minősíteni  minden  olyan  előre  nem

látható eseményt, amely a nevelő és oktató munka szokásos menetét akadályozza, illetve az

Iskola tanulóinak és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét,

felszerelését veszélyezteti. Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának

az  Iskola  épületét  vagy  a  benntartózkodó  személyek  biztonságát  fenyegető  rendkívüli

eseményre utaló tény jut a tudomására, köteles azt azonnal közölni a felelős vezetővel. A

rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell 

 az intézmény fenntartóját, 

 tűz esetén a tűzoltóságot, 

 robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget, 

 személyi sérülés esetén a mentőket,

 egyéb  esetekben  az  esemény  jellegének  megfelelő  rendvédelmi,  illetve

katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt a felelős vezető szükségesnek tartja. 

A rendkívüli  esemény észlelése után a felelős vezető utasítására az épületben tartózkodó

személyeket  értesíteni  (riasztani)  kell,  valamint  haladéktalanul  hozzá  kell  látni  a

veszélyeztetett  épület  kiürítéséhez.  A  veszélyeztetett  épületet  a  benntartózkodó

tanulócsoportoknak a „Tűzvédelmi  szabályzat”  -  ban  található "Kiürítési  terv"  alapján  kell

elhagyniuk. A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt

területen történő gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a tanulók részére

tanórát vagy más foglalkozást tartó pedagógus a felelős.
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VII. 7. Könyvtár

Az intézményi könyvtár célja a Waldorf pedagógiával kapcsolatos kiadványok, mesekönyvek

stb.  megismertetése  a  pedagógusokkal  és  a  szülőkkel,  továbbá  a  diákok  ismereteinek

bővítése,  az  olvasás  szeretetének elősegítése.  Az intézményi  könyvtár  nyilvános könyvtári

feladatokat nem lát el. 

Az  intézményi  könyvtárára  vonatkozó  részletes  szabályokat  az  2.  számú  mellékletben

található Könyvtári Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

VII. 8. Hagyományápolás

Az Iskola hagyományainak és ünnepeinek az ápolása, megőrzése az Iskola közössége minden

tagjának  joga.  Az  Iskola  hagyományos  rendezvényeinek,  ünnepeinek  az  adott  tanévre

vonatkozó időpontjait  és  a  felelősök  neveit  a  tanév  helyi  rendje  tartalmazza.  A felelősök

feladata az események Waldorf-pedagógiával összhangban levő tartalmának kidolgozása, az

események előkészítése, levezetése, az érintettek időben történő előzetes tájékoztatása, a

költségvetésben meghatározott, az eseményekkel kapcsolatos anyagi keretek elszámolása. 

Az iskolában az évkörnek megfelelő ünnepek kerülnek megrendezésre, nevezetesen:

 Tanévnyitó ünnepség

 Szent Mihály nap (szept. 29.)

 Évszak-ünnepek

 Szent Márton nap (nov. 11.)

 Adventi bazár

 Téli évszakünnep

 Szent Miklós (dec. 6.)

 Adventi kert

 Karácsonyi játék

 Vízkereszt (jan. 6.)

 Farsang

 Húsvéti készületek

 Pünkösd

 az egyes osztályok évzáró színdarabjai
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 Évzáró ünnepély

 Nyárünnep

A fenti ünnepek megtartása mellett a Tanév rendjében a miniszter által meghatározott állami

ünnepeket  (Aradi  vértanúk,  56-os  forradalom,  Holokauszt,  48-as  forradalom)  az  osztály

keretén belül tartjuk meg.

VII. 9. Tanulók jogállása

A tanuló felvétele

A gyermekek felvétele kapcsán alapvető elvárás a Waldorf-pedagógiának a szülők részéről

történő ismerete, elfogadása és támogatása. A tanuló az Iskolával tanulói jogviszonyban áll,

ami  felvétel  útján  keletkezik.  A  tanulói  jogviszony  feltétele,  hogy  az  adott  tanuló  szülei

Megállapodást  kössenek  az  Iskolával.  A  Tanári  Kollégium  feladata,  hogy  minden  évben

megnevezze az adott tanév felvételi felelőseit. A felvételi felelősök feladata a jelentkezések

kezelése.  Új  tanulók  felvételéről  a  Tanári  Kollégium  dönt.  A  döntést  az  iskolaképviselő

jóváhagyja. Az osztálytanítóknak jogában áll a felvételi folyamat bármely pontjánál a felvételi

kérelmet  elutasítani.  A  szakvéleménnyel  rendelkező  tanulók  esetében  a  gyógypedagógus

véleménye döntő fontosságú. A felvételi  eredményéről az Iskola minden esetben, írásban,

indoklással  ellátva  értesíti  a  szülőket.  Sikeres  felvételi  esetén  a  szülők  aláírják  a

Megállapodást. 

A  mindenkori  leendő  első  osztályba  történő  beiskolázás  esetében  a  Tanári  Kollégium

szeptember 30-ig a leendő első osztályt előkészítő csoportot jelöl ki a tagjai közül. 

A tanulókkal kapcsolatos nehézségek megoldása 

A tanulókkal kapcsolatos nehézségek megoldásában elsősorban az osztálytanító kompetens.

Ugyanakkor egy adott osztályban előforduló, tanulót érintő nehézség, probléma túlnőhet az

érintett  osztályközösség  keretein.  Ilyenkor  az  iskolai  közösség  egésze  felelős  annak

megoldásáért. 

A megoldás lépései: 

A  tanulóval  kapcsolatos  problémának  az  osztálytanító  felé  (gyerekek,  tanárok,  szülők

részéről) történő felvetése, megfogalmazása. 
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Az osztálytanítónak a szaktanároknak és az érintett szülőknek a megoldáson való együttes

munkálkodása (pl. gyerekmegbeszélés, orvosi, pszichológiai, gyógypedagógiai szakvélemény

kikérése). 

Ha a tanulóval kapcsolatos problémát nem sikerült megoldani, akkor: 

Az  osztálytanítónak  és  az  érintett  szaktanároknak  a  tanuló  további  sorsát  illető  közös

javaslata.  A Tanári  Kollégium döntése a javaslat  és  a  körülmények teljes körű figyelembe

vételével. A döntésről a szülőknek, tanulónak az osztálytanító és az iskolaképviselő aláírásával

ellátott értesítése. Idült probléma, illetve súlyos fegyelmi vétség esetén a Tanári Kollégium

döntést hozhat a tanuló Iskolából történő eltanácsolására év közben is. 

A tanulói jogviszony megszűnése 

A tanulói jogviszony megszűnik, ha: 

 a tanuló befejezte az iskolai tanulmányait, 

 a szülők elviszik a gyermeküket az Iskolából, 

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

 a Megállapodás felbontásra kerül bármely okból kifolyólag. 

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

eszközöket maradéktalanul visszaszolgáltatják. 

VII. 10. A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai  

A  20/2012.  (VIII.31.)  EMMI  rendelet  4.§  (1)/q  szakaszában  foglaltak  alapján  a  tanulóval

szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az alábbiakban határozzuk meg.  

A fegyelmi eljárás megindítása a tanuló terhére rótt kötelességszegést követő 30 napon belül

történik  meg,  kivételt  képez  az  az  eset,  amikor  a  kötelességszegés  ténye  nem  derül  ki

azonnal. Ebben az esetben a kötelességszegésről szóló információ megszerzését követő 30.

nap a fegyelmi eljárás megindításának határnapja. 

A fegyelmi eljárás megindításakor az érintett tanulót és szülőt személyes megbeszélés révén

kell  tájékoztatni  az  elkövetett  kötelességszegés  tényéről,  valamint  a  fegyelmi  eljárás

megindításáról  és  a  fegyelmi  eljárás  lehetséges  kimeneteléről.  A  legalább  háromtagú

fegyelmi bizottságot a nevelőtestület bízza meg, a nevelőtestület ezzel kapcsolatos döntését
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jegyzőkönyvezni kell. A nevelőtestület nem jogosult a bizottság elnökének megválasztására,

de arra vonatkozóan javaslatot tehet. 

A fegyelmi tárgyaláson felvett jegyzőkönyvet a fegyelmi határozat tárgyalását napirendre tűző

nevelőtestületi  értekezletet  megelőzően  legalább  két  nappal  szóban  ismertetni  kell  a

fegyelmi jogkört gyakorló nevelőtestülettel. A jegyzőkönyv ismertetését követő kérdésekre,

javaslatokra és észrevételekre a fegyelmi bizottság tagjai  válaszolnak, az észrevételeket és

javaslatokat – mérlegelésük után a szükséges mértékben – a határozati javaslatba beépítik. 

A fegyelmi tárgyaláson a vélt kötelességszegést elkövető tanuló, szülője (szülei), a fegyelmi

bizottság  tagjai,  a  jegyzőkönyv  vezetője,  továbbá  a  bizonyítási  céllal  meghívott  egyéb

személyek  lehetnek jelen.  A  bizonyítás  érdekében meghívott  személyek  csak  a  bizonyítás

érdekében szükséges időtartamig tartózkodhatnak a tárgyalás céljára szolgáló teremben. 

A  fegyelmi  tárgyalásról  és  a  bizonyítási  eljárásról  írásos  jegyzőkönyv  készül,  amelyet  a

tárgyalást követő három munkanapon belül el kell készíteni és el kell juttatni az intézmény

igazgatójának, a fegyelmi bizottság tagjainak és a fegyelmi eljárásban érintett tanulónak és

szülőjének. 

A  fegyelmi  tárgyalás  jegyzőkönyvét  a  fegyelmi  eljárás  dokumentumaihoz  kell  csatolni,  az

iratot az iskola irattárában kell elhelyezni. 

A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai  

A fegyelmi eljárást a köznevelési törvény 53. §-ában szereplő felhatalmazás alapján egyeztető

eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása,

értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti

megállapodás  létrehozása  a  sérelem  orvoslása  érdekében.  Az  egyeztető  eljárás  célja  a

kötelességét megszegő tanuló és a sértett tanuló közötti megállapodás létrehozása a sérelem

orvoslása érdekében.  
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Az egyeztető eljárás részletes szabályait az alábbiak szerint határozzuk meg:  

 az  intézmény  vezetője  a  fegyelmi  eljárás  megindítását  megelőzően  személyes

találkozó  révén  ad  információt  a  fegyelmi  eljárás  várható  menetéről,  valamint  a

fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről 

 a fegyelmi eljárást megindító határozatban tájékoztatni  kell  a tanulót és a szülőt a

fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről, a tájékoztatásban meg kell

jelölni az egyeztető eljárásban történő megállapodás határidejét 

 az egyeztető eljárás kezdeményezése az intézményvezető kötelezettsége 

 a harmadik kötelezettségszegéskor indított fegyelmi eljárásban az iskola a fegyelmi

eljárást  megelőző  egyeztető  eljárást  nem  alkalmazza,  ebben  az  esetben  erről  a

tanulót és a szülőt nem kell értesíteni 

 az  egyeztető  eljárás  időpontját  –  az  érdekeltekkel  egyeztetve  –  az  intézmény

igazgatója  tűzi  ki,  az  egyeztető  eljárás  időpontjáról  és  helyszínéről,  az  egyeztető

eljárás  vezetésével  megbízott  pedagógus személyéről  elektronikus  úton és  írásban

értesíti az érintett feleket 

 az egyeztető eljárás lefolytatására az intézmény vezetője olyan helyiséget jelöl ki, ahol

biztosíthatók a zavartalan tárgyalás feltételei 

 az  intézmény  vezetője  az  egyeztető  eljárás  lebonyolítására  írásos  megbízásban  az

intézmény  bármely  pedagógusát  felkérheti,  az  egyeztető  eljárás  vezetőjének

kijelöléséhez a sértett és a sérelmet elszenvedett tanuló vagy szülőjének egyetértése

szükséges 

 a  feladat  ellátását  a  megbízandó  személy  csak  személyes  érintettségre  hivatkozva

utasíthatja vissza 

 az egyeztető személy az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal köteles a

sértett  és a sérelmet elszenvedő féllel  külön-külön egyeztetést folytatni,  amelynek

célja az álláspontok tisztázása és a felek álláspontjának közelítése 

 ha az egyeztető eljárás alkalmazásával  a sértett és a sérelmet elszenvedő fél azzal

egyetért, az intézmény vezetője a fegyelmi eljárást a szükséges időre, de legföljebb

három hónapra felfüggeszti 
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 az egyeztetést vezetőnek és az intézmény vezetőjének arra kell törekednie, hogy az

egyeztető  eljárás  –  lehetőség  szerint  –  30  napon  belül  írásos  megállapodással

lezáruljon 

 az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül,

amelyet az érdekelt felek és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá 

 az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a sértett és a sérelmet okozó

tanuló  osztályközösségében  kizárólag  tájékoztatási  céllal  és  az  ennek  megfelelő

mélységben  lehet  információt  adni,  hogy  elkerülhető  legyen  a  két  fél  közötti

nézetkülönbség fokozódása 

 az  egyeztető  eljárás  során  jegyzőkönyv  vezetésétől  el  lehet  tekinteni,  ha  a

jegyzőkönyvezéshez egyik fél sem ragaszkodik. 

 a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő

tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban

meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni.
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VIII.

KAPCSOLATTARTÁS RENDJE

VIII. 1. Az intézmény külső és belső kapcsolatai

Az intézmény kapcsolatban áll a következő szervezetekkel:

 a Székesfehérvári Waldorf Egyesülettel,

 a  gyermekek  és  az  intézmények  dolgozóinak  egészségügyi  ellátásáról  gondoskodó

társintézményekkel,

 pedagógiai szakmai szolgálatokkal

 a gyermek- és ifjúságvédelmi hatóságokkal,

 nevelési tanácsadó szolgálattal, a családsegítő központtal,

 más Waldorf óvodákkal, Waldorf oktatási intézményekkel,

 a Magyar Waldorf Szövetséggel

Az intézmény külső kapcsolatai

Az  intézményt  a  külső  intézményekkel,  szervekkel  fenntartott  kapcsolataiban  az  igazgató

képviseli.  Intézményünk  a  pedagógiai  feladatok  elvégzése,  a  gyermekek  egészségügyi,

gyermekvédelmi  és  szociális  ellátása  érdekében,  valamint  egyéb  ügyekben  rendszeres

kapcsolatot  tart  fenn  más  intézményekkel.  A  nevelők  rendszeres  személyes  kapcsolatot

tartanak fenn más Waldorf intézményekkel meghívás vagy egyéb értesítés alapján. 

Az intézmény belső kapcsolatai

Az intézmény belső kapcsolatainak  alapja  a  Óvónői  és  Tanári  Konferenciák.  Ezeken igény

szerint,  meghívás  alapján  részt  vesznek  az  óvodapedagógusok  és  a  tanárok  is.  Külső

meghívottként, szakmai segítséget nyújtanak egymásnak. Mindez segíti a gyermek óvodából

való iskolába lépését és mélyebb megismerését.

Az  igazgató  a  napirendi  pontoknak  megfelelően  részt  vesz  az  óvodai  és  a  tanári

kollégiumokon is.  

Az  iskola  és  az  óvoda  szülői  közössége  összefonódik,  a  Waldorf  intézményi  struktúrát

fenntartó  közösség  szellemében.  Ezt  segítik  a  közös  szülői  munkacsoportok  és  a  közös

rendezvények (pl. Advent ünnepe, Adventi bazár stb.).
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A fenntartóval való kapcsolat alapja a fenntartói üléseken, közgyűléseken való részvétel. A

fenntartói üléseken az igazgató mindig részt vesz, az intézmény többi pedagógusa részt vehet

– az adott napirendi pontok függvényében. Álláspontjukat együttműködve, közösen alakítják

ki.

VIII. 2. A kapcsolattartás formái és módjai

 előre egyeztetett időpontban közös megbeszélések tartása,

 szakmai előadásokon és megbeszéléseken való részvétel,

 módszertani bemutatások és gyakorlatok tartása,

 rendezvények látogatása, azokon részvétel (pl. Adventi Bazár)

 napi szakmai tájékozódás személyesen, e-mailben vagy telefonon.
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MELLÉKLET

1. számú melléklet – Munkaköri leírások

Óvodapedagógusi munkakör

Az óvodapedagógus közvetlen felettese: csoportvezető óvónő

Munkaideje: heti 40 óra (ebből kötött munkaideje heti 32 óra)

A  teljes  rendes  munkaidő  foglalkozással  le  nem  kötött  részében  a  munkaköri  leírásban

foglaltak  szerint,  a  csoportvezető  utasítása  alapján  látja  el  a  nevelő-oktató  munkával

összefüggő, óvodán belül és azon kívül eső egyéb feladatokat.

Elvárható személyiségjegyek

Naprakész  szakmai  felkészültség,  együttműködési  és  kompromisszum-készség,  élethosszig

való  tanulás  képessége,  jó  szervező  és  kommunikációs  készség,  pontosság,  empátia,

tolerancia, gyermekszeretet, türelem.

Az óvodapedagógus feladatai

 Feladata  a  rábízott  gyerekek  legjobb  tudásának  megfelelő,  minden  területre  kiterjedő

nevelése, fejlesztése.
 Feladatait  a  köznevelési  törvényben meghatározottak  szerint,  az  országos  (WOP)  és  helyi

nevelési program alapján végzi önállóan és felelősséggel.
 A nevelőtestület  tagjaként gyakorolja  azokat a jogokat és kötelezettségeket,  melyet az ide

vonatkozó jogszabályok határoznak meg.
 Alkotó módon együttműködik a nevelőmunka fejlesztése, a nevelőtestületi egység kialakítása

érdekében.
 Feladata az együttműködés változatos és célszerű formáinak alakítása, fejlesztése.
 Köteles megtartani a pedagógusetika követelményeit, valamint a munkafegyelem és közösségi

együttműködés normáit.
 A gyermeki  érdekek  érvényre  juttatása,  az  óvoda céljai  és  helyi  programja  megvalósítása

érdekében  kezdeményező  szerepet  kell  vállalnia,  együttműködnie,  korrekt  kapcsolatot

építenie és tartania munkatársaival és az óvodai nevelésben érintett partnerekkel.

Alaptevékenysége

• Az  óvoda  teljes  nyitva  tartása  alatt  óvodapedagógus  foglalkozik  a  gyerekekkel.

Munkaidejét  a  mindenkor  érvényben  lévő  jogszabály  alapján  határozza  meg  az

óvodavezető.
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• Felelős a rábízott gyermekek szellemi és testi fejlődéséért. Nevelőtevékenysége keretében

gondoskodik  a  gyermekek  testi  épségének  megóvásáról,  erkölcsi  védelméről,

személyiségének fejlődéséről. Az ismereteket sokoldalúan és tárgyilagosan közvetíti. 
• Ellátja a gyerekek körüli gondozási (dajkai) feladatokat is: öltöztetés, étkeztetés, higiéniai

tevékenységek stb.
• Hivatásából  eredő  kötelessége,  hogy  fejlessze  szakmai  és  általános  műveltségét,

tökéletesítse pedagógiai munkáját. Ennek érdekében használja fel az önképzésben és a

szervezett továbbképzésben biztosított lehetőségeket.
• Az  érvényben  lévő  alapdokumentumok  előírásai,  és  ajánlásai  alapján  készül  fel

nevelőmunkára.  Alkalmazza  a  gyermekek  tevékenységéhez  szükséges  eszközöket,

segédanyagokat.  Ellátja a szakmai munkával kapcsolatos ügyviteli teendőket.
• Folyamatosan figyelemmel követi  a  gyermekek fejlődését,  és  erről  a  személyiséglapon

feljegyzést készít.
• A csoportszobában és a közös helyiségekben, az óvoda további helyiségeivel harmonizáló

esztétikus környezetet teremt.
• A  minőségirányítási  program  megvalósításában,  továbbfejlesztésében  aktívan

közreműködik.
• Kapcsolatot  tart  a  szülőkkel,  hozzájárul  az  óvodai  és  a  családi  nevelés  egységének

kialakításához. A gyermekek és szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja.
• Részt  vesz  az  óvoda  és  csoportja  szülői  értekezletein,  megszervezi  és  vezeti  azokat.

Gondoskodik  a  jelenléti  ívek,  jegyzőkönyvek  elkészítéséről.  A  szükségleteknek

megfelelően  fogadóórát  és  nyílt  napot  tart.  A  szülőket  folyamatosan  érdemben

tájékoztatja az óvodában folyó nevelőmunkáról, a kisgyermek fejlődéséről. 
• A nevelés folyamatosságának biztosítása érdekében kapcsolatot tart a bölcsődei és iskolai

nevelőkkel. Az iskolaérettség megállapításához szakvéleményt készít.
• Felelős a rábízott gyerekek testi épségéért, csoportját nem hagyhatja felügyelet nélkül.

Köteles  a  balesetveszélyt  elhárítani,  megelőzni,  a  szükséges  intézkedéseket  ennek

érdekében megtenni.
• A  gyermek  életkorának,  fejlettségének  figyelembevételével  elsajátíttatja  a  közösségi

együttműködés magatartási szabályait, törekszik azok betartására.
• Naprakészen  vezeti  a  csoportmunkához  kapcsolódó  adminisztrációs  feladatokat

(mulasztási napló, csoportnapló, személyiséglapok).
• Alapvető feladata a rábízott gyermek egyéni differenciált nevelése, a gyermekközösségek

alakítása,  fejlesztése.  Munkája  során  figyelembe  veszi  a  gyermek  egyéni  képességeit,

tehetségét, fejlődési ütemét, szociokulturális helyzetét, átlagtól eltérő másságát. Biztosítja

a gyermekek részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket. 
• Az  óvodában  olyan  időpontban  kell  megjelennie,  hogy  munkaidejének  kezdetekor

munkavégzésre,  rendelkezésre álljon.  Ha munkáját  betegség vagy egyéb ok miatt nem
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kezdheti  meg,  távolmaradását  jelzi  vezetőjének,  kollégájának,  hogy  helyettesítéséről

időben gondoskodhassanak. A munkaidő-nyilvántartást napra készen vezeti.
• A pedagógiai  munkával,  az  óvoda  ügyvitelével  és  működésével  kapcsolatos  -  kötelező

óraszámon kívüli  -  rendszeres vagy esetenkénti  teendőket a vezető útmutatása szerint

végzi.
• Óvja az óvoda berendezési és felszerelési tárgyait. 
• Az  óvoda  működésével,  a  nevelőtestület  tagjaival  és  munkájával,  a  gyermekek

egészségügyi és családi körülményeivel kapcsolatos hivatali titkot köteles megőrizni.
• Kulturált megjelenésével, magatartásával, viselkedésével és beszédkultúrájával értékeket

közvetít, pozitív mintát ad, képviseli a helyi pedagógiai program szellemiségét.
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Dajka munkakör

A dajka közvetlen felettese: csoportvezető óvónő

Munkaideje: heti 40 óra

A  teljes  rendes  munkaidő  foglalkozással  le  nem  kötött  részében  a  munkaköri  leírásban

foglaltak szerint,  az óvodavezető utasítása alapján látja el  a nevelő-oktató munkát segítő,

óvodán belül és azon kívül eső egyéb feladatokat.

Munkáját  az  óvodavezető  által  meghatározott  munkarendben  a  vezető  irányítása  és

ellenőrzése  alapján,  csoportmunkáját  a  csoportvezető  óvodapedagógus  irányítása  alapján

végzi.

Elvárható személyiségjegyek: 

Gyermekszerető  viselkedésével,  személyi  gondozottságával,  kommunikációs  és

beszédmintájával hasson az óvodás gyermekek fejlődésére! A gyermekek és a szülők emberi

méltóságát és jogait tiszteletben tartja. Részt vesz az óvoda Szülői Körein. A tudomásra jutott

pedagógiai  információkat  titokként  kezelje.  Nevelési  kérdésekben  az  érdeklődő  szülőket

tapintatosan az óvodapedagógushoz irányítsa.

A dajka általános feladatai a gyermekcsoportokban:

 A  csoportvezető  óvónő  által  meghatározott  napirend  szerint  segítik  a  gyermekek

gondozásában, öltöztetésében, a tisztálkodási teendők ellátásában. Az óvónő mellett a

nevelési terveknek megfelelően tevékenyen részt vesz a gyermekcsoportok életében.

 Az étkezések kulturált lebonyolításában aktívan közreműködik,az ételeket az óvónőkkel

együtt kiosztja., az edényeket étkezések után leszedi és a mosogatóba viszi. 

 A  nyugodt  pihenés  feltételeinek  megteremtéséhez  lerakja  az  ágyakat,  ágyneműket,  a

gyermekek jelének figyelembevételével.

 A terem szellőztetéséről gondoskodik lefekvés előtt.
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 A játék- és egyéb tevékenységhez szükséges eszközök előkészítésében közreműködik, az

óvónő útmutatásait követve.

 A gyermekek érkezésekor és távozásakor szükség szerint segít az öltözőben.

 Türelmes,  kedves  hangnemmel  segíti  a  nevelőmunkát,  a  gyermekek  szokásrendjének

alakulását.

 Az óvodai nevelés eredményességéhez munkájával nyújtson minőségi szolgáltatást.

 Az  óvodában,  olyan  időpontban  jelenjék  meg,  hogy  munkaidejének  kezdetekor  a

munkavégzésre rendelkezésre álljon, munka kezdés előtt 15 perccel korábban.

 Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását jelezze

vezetőjének, kollégájának, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak. Munkaidő

alatt csak a házban lévő vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát.

 Tevékenyen vegyen részt a minőségfejlesztés megvalósításában.

 Alkotói módon működjön együtt az óvónőkkel és munkatársaival.

 Életszemléletében  törekedjen  a  pozitív  beállítottságra.  Járuljon  hozzá  az  óvoda  jó

munkahelyi légkörének kialakításához.

 Az  óvodai  ünnepélyeken,  hagyományokban  aktívan  közreműködik,  a  szervezési

feladatokban a vezető és az óvónő útmutatásai szerint részt vesz.

 Séták,  kirándulások  alkalmával  az  óvodapedagógusokat  segítve  kíséri  a

gyermekcsoportot,  felügyelve  a  biztonságos  közlekedésre  a  baleseti  veszélyforrásokat

figyeli, azokat haladéktalanul jelenti az óvodavezetőnek.

 A környezet esztétikai rendjének megteremtésében aktívan közreműködik.

 A rábízott növények, állatok napi gondozásban részt vesz.

 A napközben megbetegedett gyermekeket felügyeli, ápolja, amíg a szülő érte nem jön.

A dajka egyéb feladatai:

 Az óvoda helyiségeit a munkamegosztás rendjében tisztán tartja.
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 Hetente végez fertőtlenítő takarítást a termekben, öltözőkben, mosdókban.

 A portalanítást mindennap elvégzi.

 A játékeszközöket tisztán tartja, a szüksége fertőtlenítéseket igény szerint elvégzi.

 A tisztítószereket elkülönítve a gyermekektől, biztonságos helyen tárolja.

 A gyermekcsoport textíliáit mossa, vasalja, javítja a megbeszélt munkamegosztás szerint.

 Az ablakokat, ajtókat, bútorokat lemossa, tisztítja.

 Gondozza az  óvoda udvarát,  a homokozók környékét felsöpri,  nyáron locsolja a poros

udvarrészeket reggeli és délutáni időszakban.

 A nyári takarítási szünetben elvégzi az éves nagytakarítást.

Egyéb rendelkezések

 Az  óvoda  tárgyait  és  eszközeit  felelősséggel  használja  és  óvja,  a

biztonságtechnikai  és  tűzvédelmi  előírásokat  mindenkor  betartja.  A

munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott

kárért kártérítési felelősséggel tartozik.

 A munkabeosztás alapján – az óvoda elhagyásakor – ellenőrzi  az ajtók,

ablakok bezárását.

 A munkatársi értekezleten részt vesz.

 Ételmintákat elteszi

 A csoport textíliáival, evőeszközeivel, edényeivel a leltár szerint elszámol,

vezeti a csoport törésnaplóját.

 Tervezi és vezeti a felhasznált tisztító- és mosószer mennyiségét az óvoda

vezetőjével.

 Munkakörülményeinek  javításához  szükséges  tárgyi  feltételek

fejlesztéséhez a költségvetés tervezésénél javaslatot tehet.

 A gyerekekről pedagógiai információt, az óvoda belső életéről, gazdasági

helyzetéről  felvilágosítást  nem  adhat.  Az  óvoda  működésével,  a

nevelőtestület  tagjaival  és  munkájával,  a  gyermekek  egészségügyi  és

családi körülményeivel kapcsolatos hivatali titkot köteles megőrizni.
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 Szükség  esetén  elvégzi  azokat  a  munkakörébe  tartozó  feladatokat  is,

amellyel az óvoda vezetője időnként megbízza.

 Részt vesz az óvodai ünnepeken, az óvodában tartott játszóházakon.

 Munkaidőben  csak  a  legszükségesebb  esetben  használjon  telefont,

magánügyeit gyorsan, a munkafolyamat zavarása nélkül intézze el.

 Leltározás, selejtezés előkészítése

 Felelős az óvoda rábízott kulcsaiért
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS

osztálytanító

 Az  osztálytanító/tanár  munkáját  a  Tanári  Kollégium  (továbbiakban  TK)  felkérésére
vállalja és végzi.

 A Házirendet ismeri és betartja, és azt a tanulókkal is betartatja. Munkakezdés előtt
30 perccel megjelenik.

 Tanítványai életkori sajátosságait szem előtt tartva figyelemmel kíséri és segíti a szellemi-lelki-
testi  fejlődésüket.  Pedagógiai  munkáját  a  Waldorf-pedagógia  szellemében,  az  országos
Waldorf tanterv és az iskola/tagozat Pedagógiai Programjának megfelelően végzi, ezen belül
teljes  szabadságban  és  teljes  felelősséggel.  Munkáját  átláthatóan  és  nyitottan,  az  iskolai
közösség részeként végzi: együttműködik pedagógustársaival; munkáját megosztja a TK-on;
lehetővé  teszi  a  hospitálást  (kolléga  számára  legalább  1  ill.  7  nappal  előre  egyeztetett
időpontban),  évente  legalább  2  alkalommal  hospitál  más  kollégájánál  főoktatáson,  illetve
szintén  évente  legalább  2  alkalommal  hospitál  az  osztályában  tanító  szaktanárok  óráján.
Tudomásul veszi, hogy munkáját ellenőrzik, a TK által elfogadott belső ellenőrzési szabályzat
alapján.

 Tisztában van képességeivel,  segítséget  kér  és  fogad el  azokon a területeken,  ahol  ezt  az
oktatás magas színvonala megkívánja (pl.  kézművesség, zene, mozgásfejlesztés),  a TK által
elfogadott módon.

 Félévkor  és  a  tanév végén szöveges bizonyítványban jellemzi  a  tanulók éves  munkáját  és
fejlődését  (egyedi  epochák  esetében  epocha  végén).  A  diákok  fejlődését  folyamatosan
nyomon követi, azt egyéni módon (vagy az iskola által kidolgozott formában) dokumentálja. 

 Felkészül  az  adott  osztály  éves  tevékenységére,  a  szaktanárokkal  együttműködve  éves
epocha-tervet készít,  valamint elkészíti  az egyes epochák tervét (konkrét formáját minden
pedagógus  maga  alakítja  ki).  A  napi  munkájára  való  felkészülését  és  az  arra  való
visszatekintést  egyéni  módon  valósítja  meg  (nem  kötelező  írott  formában  dokumentálni;
kivéve, amikor kötelező – kezdők, előmeneteli vizsgák stb.).

 Megtervezi a tanterem arculatát, megszervezi a megvalósítást, a berendezést.

 Határidőre elvégzi a szükséges adminisztrációs teendőket: a jelenléti regiszter, a napló és az
anyakönyv/törzslapok  vezetését,  szükség  esetén  egyéb  iratok  (igazolások,  statisztikai
adatlapok stb.) kitöltését, stb.

 Újonnan érkező tanulók szüleinek ismerteti az intézmény házirendjét, egyezteti az adatokat,
elvégzi a szükséges adminisztrációt (bevezetés a naplóba, törzslap, szerződés).

 Az osztálytanító folyamatos kapcsolatban van a szülőkkel, kéthavi rendszerességgel találkozik
a  szülőkkel  szülői  estek  (évente  min.  4  alkalommal),  epochazárók,  ünnepek  formájában.
Elősegíti  az  osztály  szülői  közössége  szellemi,  pedagógiai  munkájának  az  elmélyülését,  és
bepillantást  nyújt  az  osztályban  történő  folyamatokba.  Ezt  a  célt  szolgálhatják  a  szülők
számára szervezett  bemutató  órák,  családi  programok,  kirándulások  is.  Az  osztálytanító  a
szülőknek (fogadóórák, családlátogatások keretében, ez utóbbi lehetőség szerinti) egyénileg is
lehetőséget biztosít személyes beszélgetésekre (heti 1 fogadóórát kötelező módon biztosít). A
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szülői estekről és egyéni beszélgetésekről rövid írásos emlékeztetőt készít, amit megoszt az
érintettekkel.

 Az  osztálytanító  kapcsolatot  tart  az  osztályában  tanító  szaktanárokkal,  kölcsönösen
figyelemmel kísérik egymás munkáját és egyeztetnek.

 Az osztálytanítónak pedagógiai  és munkaszerződésben meghatározott kötelessége a tanári
konferenciákon való részvétel, az ott folyó pedagógiai munkába történő bekapcsolódás.

 Tudatában  van  a  folyamatos  önképzés,  egyéni  fejlődés  fontosságának.  Teljesíti  a  TK  által
elfogadott  éves  Szakmai  Továbbképzési  Tervben  szereplő  minimális  továbbképzési
követelményeket.

 Az  iskolai  élet  más  területein  (helyettesítés,  ügyelet,  iskolai  ünnepek,  iskolai  szintű
rendezvények) is köteles részt venni, az óraszámnak megfelelő mértékben.

 Egyéb  területeken  (munkacsoportok,  mentori  munka,  Kiskonferencia  stb.)  egyéni  döntés
alapján vesz részt, de annak tudatában, hogy az önigazgató Waldorf intézmények a tanárok
egyéni felelősségvállalása révén tudnak csak jól működni.

 Betartja  az  SZMSZ  vonatkozó  szabályait  (pl.  távolmaradások/helyettesítések  rendje,
munkarend  stb.),  valamint  a  hatályos  jogi  rendelkezéseket  (pl.  kötelező  orvosi  vizsgálat,
munkavédelmi  szabályok  stb.)  Ezek  mellett  a  TK  év  közben  hozott  vonatkozó  döntéseit
végrehajtja/betartja.

 Munkatársait  nem  kritizálja  és  nem  járatja  le  sem  intézményen  belül,  sem  azon  kívül,
pedagógustársaival lojális közösségben dolgozik.

 Munkája során bizalmas információk birtokába jut, ezeket ennek megfelelően kezeli, és nem
osztja meg illetéktelen személyekkel.
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS

napközis tanár

 A napközis tanár munkáját a Tanári Kollégium (továbbiakban TK) felkérésére vállalja és végzi.

 A Házirendet  ismeri  és  betartja,  és  azt  a  tanulókkal  is  betartatja.  Munkakezdés  előtt  15

perccel megjelenik.

 Tanítványai életkori sajátosságait szem előtt tartva figyelemmel kíséri és segíti a szellemi-lelki-

testi  fejlődésüket.  Pedagógiai  munkáját  a  Waldorf-pedagógia  szellemében,  az  országos

Waldorf tanterv és az iskola/tagozat Pedagógiai Programjának megfelelően végzi, ezen belül

teljes  szabadságban  és  teljes  felelősséggel.  Munkáját  átláthatóan  és  nyitottan,  az  iskolai

közösség részeként végzi: együttműködik pedagógustársaival; munkáját megosztja a TK-on;

lehetővé  teszi  a  hospitálást  (előre  egyeztetett  időpontban),  hospitál  más  kollégájánál

főoktatáson.  Tudomásul  veszi,  hogy  munkáját  ellenőrzik,  a  TK  által  elfogadott  belső

ellenőrzési szabályzat alapján.

 Tisztában van képességeivel,  segítséget  kér  és  fogad el  azokon a területeken,  ahol  ezt  az

oktatás magas színvonala megkívánja (pl.  kézművesség, zene, mozgásfejlesztés),  a TK által

elfogadott módon.

 Év közben elvégzi az adminisztrációs teendőket (naplóvezetés). 

 A napközis  tanár ápolja  a szülőkkel  való kapcsolatot,  tájékoztatja őket a gyermeket érintő

kérdésekben. 

 A napközis tanár kapcsolatot tart az osztálytanítókkal.

 A napközis tanár célja a napközis tanulók rendszeres, hatékony foglalkoztatása, tanulószobai

felügyelete, gondoskodik az írásbeli házi feladatok tanulók általi maradéktalan elkészítéséről,

rendszeresen  ellenőrzi  az  elkészített  házi  feladatokat,  a  szóbeli  feladatokat  a  napközis

tanulóktól kikérdezi, szükség esetén gyakoroltatja.

 A  tanítási  órák  végeztével  a  felügyeletére  bízott  napközis  tanulók  csoportját  ebédelteti,

melynek során gondoskodik a kulturált étkezési viselkedésről, a személyi higiénia szabályainak

megtartásáról.

 Ebéd után kötetlen szabadidőben biztosítja a tanulók mozgását, kikapcsolódását, rossz idő

esetén  a  tanteremben,  jó  idő  esetén  pedig  a  szabad  levegőn.  A  színvonalas

szabadfoglalkozások érdekében kulturális és sportjátékokat szervez.

 A napközis  tanárnak munkabeosztásának függvényében pedagógiai és munkaszerződésben

meghatározott  kötelessége a tanári  konferenciákon való részvétel,  az  ott  folyó pedagógiai

munkába történő bekapcsolódás.
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 Tudatában  van  a  folyamatos  önképzés,  egyéni  fejlődés  fontosságának.  Teljesíti  a  TK  által

elfogadott  éves  Szakmai  Továbbképzési  Tervben  szereplő  minimális  továbbképzési

követelményeket.

 Az  iskolai  élet  más  területein  (helyettesítés,  ügyelet,  iskolai  ünnepek,  iskolai  szintű

rendezvények) is köteles részt venni, az óraszámnak megfelelő mértékben.

 Fegyelmi ügyekben felvetéssel és javaslattal él. 

 Egyéb  területeken  (munkacsoportok,  mentori  munka,  Kiskonferencia  stb.)  egyéni  döntés

alapján vesz részt, de annak tudatában, hogy az önigazgató Waldorf intézmények a tanárok

egyéni felelősségvállalása révén tudnak csak jól működni.

 Betartja  az  SZMSZ  vonatkozó  szabályait  (pl.  távolmaradások/helyettesítések  rendje,

munkarend  stb.),  valamint  a  hatályos  jogi  rendelkezéseket  (pl.  kötelező  orvosi  vizsgálat,

munkavédelmi  szabályok  stb.)  Ezek  mellett  a  TK  év  közben  hozott  vonatkozó  döntéseit

végrehajtja/betartja.

 Munkatársait  nem  kritizálja  és  nem  járatja  le  sem  intézményen  belül,  sem  azon  kívül,

pedagógustársaival lojális közösségben dolgozik.

 Munkája során bizalmas információk birtokába jut, ezeket ennek megfelelően kezeli, és nem

osztja meg illetéktelen személyekkel.
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS

szaktanár

 A  Waldorf  Kerettantervben  megfogalmazottak  szerint  az  1–8.  évfolyamon  szaktanári

munkakörben  foglalkoztatható  az,  aki  -  a  tantárgynak  megfelelő  szakos  főiskolai  vagy

egyetemi  szintű  tanítói  vagy  tanári  végzettséggel  és  Waldorf-pedagógiai  képesítéssel

rendelkezik  -  vagy  a  tanított  tantárgynak megfelelő  magyarországi,  illetve  külföldi  nappali

Waldorf-tanár  alapképzésen  szerzett  Waldorf-tanári  képesítéssel  rendelkezik,  vagy  ezen

végzettségek megszerzése folyamatban van. A szaktanár a szaktárgy oktatásának a felelőse. 

 A szaktanár munkáját a Tanári Kollégium (továbbiakban TK) felkérésére vállalja és végzi.

 A Házirendet  ismeri  és  betartja,  és  azt  a  tanulókkal  is  betartatja.  Munkakezdés  előtt  15

perccel megjelenik.

 Tanítványai életkori sajátosságait szem előtt tartva figyelemmel kíséri és segíti a szellemi-lelki-

testi  fejlődésüket.  Pedagógiai  munkáját  a  Waldorf-pedagógia  szellemében,  az  országos

Waldorf tanterv és az iskola/tagozat Pedagógiai Programjának megfelelően végzi, ezen belül

teljes  szabadságban  és  teljes  felelősséggel.  Munkáját  átláthatóan  és  nyitottan,  az  iskolai

közösség részeként végzi: együttműködik pedagógustársaival; munkáját megosztja a TK-on;

lehetővé teszi a hospitálást (előre egyeztetett időpontban). Tudomásul veszi, hogy munkáját

ellenőrzik, a TK által elfogadott belső ellenőrzési szabályzat alapján.

 Tisztában van képességeivel,  segítséget  kér  és  fogad el  azokon a területeken,  ahol  ezt  az

oktatás magas színvonala megkívánja (pl.  kézművesség, zene, mozgásfejlesztés),  a TK által

elfogadott módon.

 Tanév végén szöveges bizonyítványban jellemzi a tanulók éves munkáját és fejlődését (egyedi

epochák esetében epocha végén), valamint félévkor elkészíti a féléves fejlődési beszámolót. A

diákok  fejlődését  folyamatosan  nyomon  követi,  azt  egyéni  módon  (vagy  az  iskola  által

kidolgozott formában) dokumentálja. 

 A szaktanár ápolja a szülőkkel való kapcsolatot, tájékoztatja őket a gyermeket és a tantárgyat

érintő kérdésekben. 

 Felkészül  az  adott  osztály  éves  tevékenységére,  az  osztálytanítóval  együttműködve  éves

epocha-tervet készít, valamint elkészíti az epocha tervét (konkrét formáját minden pedagógus

maga alakítja ki). A napi munkájára való felkészülését és az arra való visszatekintést egyéni

módon valósítja meg (nem kötelező írott formában dokumentálni; kivéve, amikor kötelező –

kezdők, előmeneteli vizsgák stb.). A szakórák tematikáját az életkori sajátosságok és az egyes
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osztályok jellemzőinek a figyelembevételével, a szaktárgy adta speciális minőségben, és az

Iskola pedagógiai munkájának megfelelően állítja össze és valósítja meg. 

 Figyelemmel  kíséri  minden  tanítványa  egyéni  fejlődését,  tanulási  szokásait  és  tanulmányi

szintjét,  s  ezeknek  megfelelően  segíti  a  diákok  tanulmányait.  A  szaktanár  a  közösségek

osztálytanítóival összhangban, a szaktárgy kínálta lehetőségeket kiaknázva végzi a gyerekek

nevelését, tanítását.

 Év  közben  elvégzi  az  általa  tanított  osztályokkal  kapcsolatos  adminisztrációs  teendőket

(naplóvezetés). 

 A szaktanár  kapcsolatot tart  az  osztálytanítókkal,  kölcsönösen figyelemmel  kísérik  egymás

munkáját és egyeztetnek.

 A  szaktanárnak  pedagógiai  és  munkaszerződésben  meghatározott  kötelessége  a  tanári

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

 Tudatában  van  a  folyamatos  önképzés,  egyéni  fejlődés  fontosságának.  Teljesíti  a  TK  által

elfogadott  éves  Szakmai  Továbbképzési  Tervben  szereplő  minimális  továbbképzési

követelményeket.

 Az  iskolai  élet  más  területein  (helyettesítés,  ügyelet,  iskolai  ünnepek,  iskolai  szintű

rendezvények) is köteles részt venni, az óraszámnak megfelelő mértékben.

 Fegyelmi ügyekben felvetéssel és javaslattal él. 

 Egyéb  területeken  (munkacsoportok,  mentori  munka,  Kiskonferencia  stb.)  egyéni  döntés

alapján vesz részt, de annak tudatában, hogy az önigazgató Waldorf intézmények a tanárok

egyéni felelősségvállalása révén tudnak csak jól működni.

 Betartja  az  SZMSZ  vonatkozó  szabályait  (pl.  távolmaradások/helyettesítések  rendje,

munkarend  stb.),  valamint  a  hatályos  jogi  rendelkezéseket  (pl.  kötelező  orvosi  vizsgálat,

munkavédelmi  szabályok  stb.)  Ezek  mellett  a  TK  év  közben  hozott  vonatkozó  döntéseit

végrehajtja/betartja.

 Munkatársait  nem  kritizálja  és  nem  járatja  le  sem  intézményen  belül,  sem  azon  kívül,

pedagógustársaival lojális közösségben dolgozik.

 Munkája során bizalmas információk birtokába jut, ezeket ennek megfelelően kezeli, és nem

osztja meg illetéktelen személyekkel.
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS

jelmez- és viselettáros

A munkáltatói jogokat a Fehér Vár Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola vezetője gyakorolja.

 Munkarendje: heti 20 órában kötetlen munkaidő-beosztásban végzi munkáját

I. Jelmez- és viselettáros munkakörben végzett feladatai

Óvodában
 Gondoskodik  az  euritmia  ruhák,  cipők  és  óvodai  jelmezek,  kellékek,  textil  játékok

karbantartásáról, javításáról
 Az óvodában rendszeresen  hetente átnézi az euritmia ruhákat és cipőket
 Az euritmia ruhák heti vasalását elvégzi
 A szülőkkel együttműködve a tisztán tartásukról gondoskodik
 Szükség szerinti javításukat elvégzi
 Az  óvodai  jelmezeket  és  játék  textileket  havonta  átnézi  és  a  szülőkkel  együttműködve

gondoskodik a karbantartásukról, javításukról és tisztán tartásukról
 Az óvónőkkel egyeztetve megrendeli,  illetve beszerzi a szükséges jelmezeket,  kellékeket. A

szülőkkel együttműködve gondoskodik az elkészítésükről.
 Minden  nevelési  év  kezdetén  megrendeli  az  új,  érkező  gyermekek  számára  az  euritmia

ruhákat és cipőket. Megrendelés előtt egyezteti az iskolai kinőtt euritmia cipőket és ruhákat
az óvodai igényekkel és gondoskodik az esetleges cseréről.

Iskolában
 Gondoskodik az euritmia ruhák, cipők és iskolai jelmezek és kellékek karbantartásáról
 Az iskolában rendszeresen  hetente átnézi az euritmia ruhákat és cipőket
 Minden  rendezvényt,  ünnepet  megelőzően  átnézi  az  iskolai  jelmezeket,  kellékeket  és  a

szülőkkel együttműködve gondoskodik a karbantartásukról, javításukról és tisztán tartásukról
 Az euritmia ruhák és jelmezek heti, illetve szükség szerinti vasalását elvégzi
 A szülőkkel együttműködve a tisztán tartásukról gondoskodik
 Szükség szerinti javításukat elvégzi
 Az  osztálytanítókkal  egyeztetve  megrendeli,  illetve  beszerzi  a  szükséges  jelmezeket,

kellékeket. A szülőkkel együttműködve gondoskodik az elkészítésükről.

 Minden tanítási év kezdetén megrendeli az új, érkező gyermekek számára az euritmia ruhákat
és  cipőket.  Megrendelés  előtt  egyezteti  a  kinőtt  euritmia  cipőket  és  ruhákat  igényeit  és
gondoskodik az óvoda és az osztályok közötti cseréjéről.
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS

rendszergazda 

A munkáltatói jogokat a Fehér Vár Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola vezetője gyakorolja.

 Munkarendje: heti 20 órában, kötetlen munkaidő-beosztásban végzi munkáját

 I. Rendszergazda munkakörben végzett feladatai
 Számítógépek, programok
 Kialakítja, a pedagógusokkal ismerteti és betartatja az intézmény hardver- és szoftverkezelési

szabályzatát.
 Naprakészen tartja az intézmény hardver- és szoftver leltárát.
 Az intézmény számítógépeit a szabályzatban előírt rendszerességgel ellenőrzi és  karbantartja.
 Számítógépes szoftvereket beszerzi,  telepíti,  beállítja,  működésüket  betanítja  az intézmény

munkatársai számára.
 A  meglévő  szoftvereket  és  a  hozzájuk  tartozó  licencszerződéseket  nyilvántartja,  ügyel  a

szoftveres jogtisztaságra.
 Az iskolavezetéssel előre egyeztetett módon és gyakorisággal biztonsági adatmentést végez.
 Vírusírtó programok letöltése, frissítése és folyamatosan ellenőrzése.
 Kapcsolatot tart az internetszolgáltatóval, képviseli az intézmény érdekeit.
 Felelős az  iskolai  számítógépes  hálózat  hatékony,  biztonságos  és  energiatakarékos

üzemeltetéséért. 
 Az esetlegesen  felmerülő  hibák  esetén  rövid  határidőn  belül  gondoskodik  az  elhárításról,

átveszi és leellenőrzi a javítást végző külső szakemberek munkáját.

 Honlap

 Az intézmény honlapjának karbantartása, üzemeltetése.
 Az  intézmény  honlapján  a  kívánt strukturális változtatásokat  elvégzi, a  változásokat

naprakészen javítja.
 Feltölti az aktuális és kötelezően nyilvános szabályzatokat, beszámolókat és dokumentumokat
 Feltölti  a  fenntartó  egyesület  és  az  intézmények  aktuális  adatait,  elérhetőségeit,  frissíti

azokat.
 Az  iskolavezetéssel  előre  egyeztetett  eljárás  szerint  szűri  illetve  ellenőrzi  a  publikálandó

anyagokat, kialakítja a publikálási jogosultságokat.
 Folyamatosan vezeti és frissíti a honlapon lévő Google naptárat az intézményvezető utasításai

alapján.
 Rendszeres időközönként beszámol az iskolavezetésnek az iskola weboldalainak állapotáról, a

javítási és/vagy fejlesztési javaslatokról és a látogatók felől érkező visszajelzésekről.
 Segíti az internet használatát az iskola dolgozói számára. 
 Létrehozza és folyamatosan karbantartja az szülői (óvodai és iskolai) és a fenntartói levelező

listákat. Gondoskodik az új tagok felvételéről és a régiek törléséről. Felelős a levelező listák
beállításaiért és működéséért.

 Kezeli a moderálási szabályzatot, változtatások esetén módosítja azt, és elvégzi a moderálási
feladatokat az intézmény honlapján, projekt-felületén és Facebook oldalán.
Igény szerint folyamatosan bővíti és karban tartja az intézmény projekt-felületét.
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könyvtáros

Az iskola könyvtárosa a Tanári Kollégium tagja. Munkájával hozzájárul az intézmény nevelési-oktatási 
feladatainak megvalósulásához. Anyagilag és fegyelmileg felel a könyvtári állományért, 
rendeltetésszerű működtetéséért, ha a vagyonvédelmi követelmények biztosítottak.

A könyvtáros munkaideje és beosztása:

Munkaideje: heti 20 óra, melynek keretében, heti 12 órában biztosítja a könyvtár nyitva tartását, a 
könyvtári órákat. Munkaköri feladatként a teljes munkaidő többi része– a könyvtár zárva tartása 
mellett - a munkahelyen végzett könyvtári munkára (az állomány gyarapítása, gondozása, könyvtári 
kutatómunka), iskolai kapcsolattartásra, illetve alkalmanként a munkahelyen kívül végzett 
felkészülésre (heti max. 2 óra), könyvtári kapcsolatépítésre, állománygyarapításra szolgál. 
A fentiek alapján beosztása:

 a heti nyitvatartási idő: 12 óra,
 belső munkákra fordítandó idő: 6 óra,
 külső munkákra fordítandó idő: 2 óra.

A könyvtár vezetésével, ügyvitelével összefüggő feladatok:

Az  iskolaképviselővel  és  a  tanári  konferenciával  közösen  fejlesztési  tervet  készít  a
könyvtár működési feltételeiről és a tartalmi munkáról.

Éves  munkatervet  (mely  szerves  része  az  iskola  éves  munkatervének)  és  tanévvégi
beszámolót készít. Tájékoztatást ad a tanári kollégiumnak a tanulók könyvtárhasználatáról.

Igény  szerint  jelentéseket  készít  a  könyvtár  fejlődésében bekövetkezett  változásokról,
könyvtári szükségletekről.

Minden tanév elején elkészíti a könyvtári statisztikát. Szükség szerint állományelemzést
végez a gyűjtemény, a költségvetés és az olvasószolgálat témakörében.

Javaslatokat  ad  a  könyvtári  költségvetés  tervezéséhez.  Figyelemmel  kíséri  és  végzi  a
könyvtári célokra jóváhagyott összegek tervszerű, gazdaságos felhasználását.

Végzi a könyvtári iratok kezelését a működési szabályzatban rögzítettek alapján.
A tanári konferenciákon képviseli a könyvtárat.
Részt vesz szakmai értekezleteken, továbbképzéseken. Szakmai ismereteit önképzés útján

is gyarapítja.

Az állományalakítással, a feltárással és az állományvédelemmel kapcsolatos feladatok:

Végzi  az  állomány  folyamatos,  tervszerű  gyarapítását.  Nyilvántartást  vezet  a
megrendelésekről, a beszerzési összeg felhasználásáról.

Végzi  a  dokumentumok  állományba  vételét,  naprakészen  vezeti  az  egyedi  és  az
összesített állomány-nyilvántartást.

Ismeri  a  felhasználók  oktatással  kapcsolatos  igényeit,  és  biztosítja  a  forráseszközök
megfelelő választékát az oktatáshoz és a szabadidős tevékenységekhez.

Biztosítja az állomány bibliográfiai adatainak hozzáférhetőségét.
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A  könyvtár  katalógusait  folyamatosan  építi,  gondozza,  a  feltárást  az  osztályozás  és  a
dokumentumleírás szabályainak megfelelően végzi.

Folyamatosan  kivonja  az  állományból  az  elhasználódott,  elavult  és  fölösleges
dokumentumokat a működési szabályzatban előírtak alapján.

Gondoskodik a megrongálódott, de még javítható dokumentumok köttetéséről.
Gondoskodik az állomány védelméről, a raktári rend megtartásáról.

Feljegyzést készít, ha a vagyonvédelmi előírások betartását bárki akadályozza.
Részt  vesz  a könyvtár átadásában,  átvételében.  Előkészíti  és lebonyolítja  az időszakos

vagy  soronkívüli  leltározást  a  működési  szabályzatban  előírtak  alapján,  s  elvégzi  a  szükséges
adminisztratív teendőket.

Végzi a letétek kihelyezését, nyilvántartását, frissítését, gyarapítását, ellenőrzését.

Olvasószolgálati, tájékoztatási és kapcsolattartási feladatok:

Lehetővé teszi az állomány egyéni és csoportos helybenhasználatát, végzi a kölcsönzést a
könyvtárhasználati szabályok betartatásával.

Segítséget ad az információk közötti eligazodásban, az információk kezelésében, az ehhez
szükséges ismeretek elsajátításában.

Tájékoztatást ad a könyvtári szolgáltatásokról. Bibliográfiai és ténybeli adatszolgáltatást,
irodalomkutatást, szükség szerint témafigyelést végez.

Igény szerint könyvtárközi kölcsönzést végez.
Vezeti  a  kölcsönzési  nyilvántartásokat.  Figyelemmel  kíséri  az  előjegyzéseket  és  a

kikölcsönzött dokumentumok visszaszolgáltatását. Rendszeresen felszólítja a késedelmes olvasókat.

Könyvtárpedagógiai feladatok:

A nevelőtestülettel közösen elkészíti az iskola könyvtár-pedagógiai programját.
Biztosítja a szaktanároknak és a tanulóknak az ismeretszerzés folyamatában a könyvtár

teljes eszköztárát, a tájékoztató apparátusát és a különböző szolgáltatásait.
A  könyv-  és  könyvtárhasználati  ismeretek  tanításán  túl  feladata  még  a

könyvtárhasználatra épülő szakórák, foglalkozások, szakkörök ütemezése, gondos előkészítése.

Egyéb feladatok:

Ezeket a könyvtáros saját időbeosztása és helyválasztása szerint végezheti (iskolán kívül
is).

Felkészül a könyv- és könyvtárhasználati órákra.
Tájékozódik a könyvpiacon (szükség esetén vásárol is).
Szakmai tapasztalatcserére más könyvtárakba látogat.
Együttműködik más iskolai és közművelődési könyvtárakkal.
Részt vesz az iskolai könyvtárosok munkaközösségi tevékenységében.
Aktívan részt vesz a könyvtárostanárok egyesületének és a könyvtáros-egyesületnek a

helyi és országos rendezvényein, továbbképzésein.
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iskolatitkár

A munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. 
Munkaideje: heti 40 óra, melyet az alábbiak szerint tölt el:

 a munkaidő hétfőtől péntekig 7.30. órától  16.00. óráig tart,
 a napi munkaidő minden nap 8 óra,
 szombat és vasárnap a munkavállaló két pihenőnapja

Gazdasági feladatok:   
-          térítési- és tandíjak, szülői hozzájárulások beszedése a Fenntartó által meghatározott napokon,
-          étkezési nyilvántartás vezetése
-          étkezési számlák elkészítése
-          étkezési díjak beszedése a Fenntartó által meghatározott napokon
-          az intézmény működéséhez szükséges kimenő – és beérkező készpénzes számlák kezelése, 
kifizetése
-          a készpénzforgalomról napi pénztárjelentés készítése 
-          az intézmények működéséhez szükséges kimenő- és beérkező átutalásos számlák kezelése, 
netbankon történő utalása
-          bérjegyzékek nyomtatása, kiosztása a dolgozóknak
-          bérek átutalása
-          járulékok átutalása
-          számlák iktatása
-          napi jelentés készítése a készpénzes és átutalásos bevételekről és költségekről
-          bevétel analitika, valamint készpénzes és átutalásos jelentések készítése
-          kapcsolattartás az ügyviteli szolgáltatást (könyvelés) végző szerződött személlyel, havi egy 
alkalommal, a tárgyhót megelőző számlák és bizonylatok átadása
-          szüksége esetén havonta több alkalommal egyeztetés a könyvelővel
-          adományozói levelek készítése és kezelése
-          tagi kölcsön szerződések kezelése
-          részvétel az éves költségvetés elkészítésében, az elfogadott költségvetés folyamatos 
figyelemmel kísérése, a gazdasági folyamatok ellenőrzése, az ezzel kapcsolatos havi jelentések, 
kontrolling táblák elkészítése.
 
Ügyviteli feladatok:
-          Az iktatás szabályainak figyelembe vételével a hivatalos iratok iktatása, iktatókönyv vezetése
-          Postabontás és postázás
-          Gyermekek és pedagógusok egyéni nyilvántartási lapjának elkészítése és vezetése
-          Adatbázisok létrehozása és kezelése mindkét intézményben 

69



FEHÉR VÁR WALDORF ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA És ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
Hatályos: 2017. október 1.

IX.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK, JOGNYILATKOZATOK

Jelen szervezeti és működési szabályzatot (SzMSz) az Óvónői és Tanári Kollégium 2017.augusztus 28-án tartott ülésén elfogadta.

Székesfehérvár, 2017. augusztus 28.

intézményvezető

Nyilatkozat
Az Óvodaszék képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a
szervezeti és működési szabályzat elkészítéséhez és elfogadásához előírt véleményezési
jogunkat gyakoroltuk.

Székesfehérvár, 2017. augusztus 29.

05
az Óvo aszék képviseletében

Nyilatkozat
Az Iskolaszék képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a
szervezeti és működési szabályzat elkészítéséhez és elfogadásához előírt véleményezési
jogunkat gyakoroltuk.

Székes ehérvár, 2017. augusztus 29.

z.ZZQ44
az Iskolaszék képviseletében

Fenntartói nyilatkozat
A Székesfehérvári Waldorf Egyesület képviseletében nyilatkozom, hogy a szervezeti és
működési szabályzat elkészítéséhez és elfogadásához előírt véleményezési jogunkat
gyakoroltuk.

A módosított SzMSz 2017. október 1. napján lép hatályba.

Székesfehérvár, 2017. szeptember 12.

Szé sfeh rvári Waldorf Egyesület

képviseletében

Egyesu\et

Ä-OT

Asz
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