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11. sz. melléklet 
Az együttműködési megállapodás és tanulói jogviszony megszűnésének eljárásrendje 

 

 

Az Együttműködési megállapodás felbontását kezdeményezheti a Szülő, vagy az Intézmény.  

Mindkét esetben a megállapodás felbontása egyben az Intézménybe beíratott gyermek tanulói 

jogviszonyának a felbontását eredményezi. 

 

Ha a  szülők kezdeményezik a megállapodás felbontását 

Amennyiben a szülők pedagógiai hiányosságot tapasztalnak a nevelés, oktatás során, vagy 

felvetik, hogy a gyermekük fejlődése nem biztosított, akkor szóban vagy írásban először az 

osztálytanítóhoz, osztálykísérőhöz, illetve az adott  szaktanárhoz fordulhatnak.  

A megszólított tanár előre egyeztetett időpontban köteles az adott problémáról megbeszélést 

folytatni a szülőkkel. Amennyiben a megbeszélés nem vezet sikerre, úgy a szülők kötelesek 

„Pedagógiai útkereső lap” kitöltésével az iskola arra kijelölt felelőséhez fordulni az adott 

problémával. 

Az iskola kijelölt felelőse az útkereső lapban felvetett probléma megoldására újabb 

megbeszélést kezdeményez az érintettek bevonásával. 

Ha ez a megbeszélés sem vezet megoldásra, úgy a szülőknek jogukban áll a Tanári 

Konferenciának benyújtott írásbeli indoklással az együttműködési megállapodást 

egyoldalúan felbontani, a gyermek iskolával kötött tanulói jogviszonyát megszüntetni. 

A megbeszélésekről írásos jegyzőkönyv készül. 

 

Az Intézmény is kezdeményezheti a megállapodás felbontását 

1. a Tanári Konferencia kezdeményezheti a tanulói jogviszony megszüntetését, ha a 

konferencia úgy dönt, hogy a gyermek fejlődésének érdekében más intézménytípusra van 

szüksége. Ilyen döntésre csak a gyermek érdekeinek messzemenő figyelembe vételével 

kerülhet sor. 

A szülő a döntés ellen a közléstől, számított tizenöt napon belül a gyermek érdekében 

eljárást indíthat  a  közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 83.§ szerint. 

A szülők vitás esetben kikérhetik a Magyar Waldorf Szövetség véleményét is. 

 

2. A Gazdasági csoport javaslatára az Intézményi Konferencia kezdeményezheti a tanulói 

jogviszony megszüntetését, ha a szülő nem teljesíti a fenntartóval kötött Támogatási 

megállapodásban kikötött fizetési kötelezettségét. 

A szülők lehetőleg banki átutalással, banki befizetéssel oldják meg a vállalt támogatás 

befizetést. Ha erre nincs lehetőségük, akkor kivételes esetekben lehetőséget biztosít az iskola 

arra, hogy az ebédpénzek befizetéséhez hasonló módon, borítékos rendszerben vagy 

személyesen az arra kijelölt napokon készpénzzel lehessen befizetni az iskola irodájában a 

gazdasági vezetőnek. Ebben az esetben egy nyugtát kap a szülő, az összegyűjtött pénzt a 

gazdasági vezető fizeti be az alapítvány számlájára, és eljuttatja a névsort a fenntartó erre 

kijelölt felelősének. 
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A befizetések nyomon követésének rendje: 

 

A fenntartó erre a feladatra kijelölt felelőse minden hónap 10-15 között egy számlatörténetet 

küld a  Gazdasági csoportnak, aki összeállítja azoknak a névsorát, akik nem fizették be a 

vállalásaikat 10-ig, és elküldi ezt a névsort az iskola gazdasági vezetőjének. 

A gazdasági vezető  elkészíti a készpénzes befizetők névsorát, és SMS-t küld a következő 

szöveggel: 

„Kedves Szülőtársunk! Bizonyára elkerülte a figyelmedet, hogy az alapítványi hozzájárulás 

befizetésének határideje letelt. Kérjük 3 napon belül pótolni szíveskedj az elmaradásodat. 

Köszönettel a gazdasági csoport.” 

A gazdasági csoport tagjai minden hónap 19-én ismét egyeztetnek. A Gazdasági csoport 

tagjai a nem fizetőkkel  még az adott hónapban beszélgetést kezdeményeznek.  

Ezen a beszélgetésen egy  formanyomtatványon a szülőnek el kell ismernie a tartozását, és 

nyilatkoznia kell arról, milyen határidővel fogja pótolni az elmaradását, valamint tudomásul 

veszi, hogy ha az általa aláírt időpontig nem teljesíti a befizetést, annak vállalja a 

következményeit, azaz gyermeke tanulói jogviszonyának megszüntetését.  

Rendkívüli esetben a beszélgetés kimenetele az is lehet, hogy a szociális csoporthoz 

irányítják a szülőt. A cél, hogy nehéz helyzetben előre szóljanak a szülők, ne csak akkor, 

amikor már letelt a határidő. 

Amennyiben nem történik meg határidőre a befizetés pótlása, a gazdasági csoport értesíti a 

fenntartó Alapítvány Kuratóriumát és a Tanári Konferenciát. 

Az értesítést követően az Intézményi Konferencia a legközelebbi ülésén az adott ügyet 

megtárgyalja, és javaslatot tehet az iskolának arra vonatkozóan, hogy kezdeményezze a 

tanulói jogviszony megszüntetését. A Tanári Konferencia 15 napon belül dönt az ügyben, és 

a Tanári Konferencia Elnöke  a döntést követő 15 napon belül köteles a szülőket írásban 

értesíteni az Együttműködési megállapodás felbontásáról. 

A szülő a döntés ellen a közléstől számított tizenöt napon belül eljárást indíthat  

 

 

 

       …………………………………… 

        Tolnai Antal 

       A Tanári Konferencia Elnöke 

 


