
 

 

 

Megállapodás száma:           - 20 .. . 

 

E G Y Ü T T M Ü K Ö D É S I  M E G Á L L A P O D Á S  
 

A Hámori Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 

(továbbiakban Intézmény) 

és 

 

…………………………………………… ……………………………………………..……. 

 (továbbiakban Szülők, Gondviselő) között. 

 

A jelen megállapodás célja a tanulói jogviszonnyal, valamint a Szülők és az Intézmény közötti 
együttműködéssel kapcsolatos kérdések szabályozása. 

 

I. A Szülők tudják és elfogadják, hogy: 

 az Intézmény világnézeti szempontból nem elkötelezett, és valamennyi Waldorf-intézménnyel 
együtt világszerte azonos szellemi alapon nyugszik. Ez a közös alap Rudolf Steiner embertana. 

 az Intézmény a Szülők igényeinek és áldozatkészségének, valamint a pedagógusok 
képességeinek és felelősségvállalásának találkozásából jött létre és együttműködésük által 
fejlődik tovább. 

 aktív közreműködésükkel erősítik az Intézményt, hogy az a szülők és a pedagógusok 
együttműködő közössége legyen a gyermekek érdekében. Törekszenek megvalósítani 
a Rudolf Steiner által megfogalmazott szociális hármas tagozódási szemlélet alapelvei 
szerinti működtetést. 

 a gyermek fejlődése érdekében, a Waldorf-pedagógia szellemének megfelelően 
együttműködnek a pedagógusokkal. 

 az Intézmény működésével összefüggő kérdéseiket, észrevételeiket a Szülői képviselet (Mag) 
gyűléseken vethetik fel. 

 az oktatásban első sorban gyermek- és nem ismeretközpontú nevelés folyik, ahol a gyermekek 
fejlődési ritmusához igazodik a tananyag. 

 a Waldorf iskolában a gyermekeikről év közben szülői esteken szóbeli, év végén írásos szöveges 
értékelést kapnak (további részletek az Intézmény pedagógiai programjában és SZMSZ-ében). 

 a közismereti tantárgyakat az elsőtől a nyolcadik osztályig lehetőség szerint az osztálytanító 
tanítja. 

 a pedagógusok napi munkájukat az antropozófiai, Waldorf iskolai hagyományok és kutatások 
figyelembevételével végzik. A tanítási tartalmakat ismerő, képzett Waldorf tanárok szabadon 
döntenek az órák felépítéséről, az epochák és szakórák beosztásáról. 

 

II. A Szülők megismerték és elfogadják az Intézmény pedagógiai programját, SZMSZ-ét, házirendjét 
és elősegítik azok teljesülését. 



 

 

 

III. Az Intézmény kötelezettséget vállal arra, hogy:  

 

 az SZMSZ-ben és a Pedagógiai Programban foglaltak szerint működik. 

 a tantervet folyamatosan fejleszti, módszertani kutatásokat folytat, és elősegíti a 
pedagógusok önképzését. 

 a pedagógusok napi munkájukat az antropozófiai, Waldorf iskolai hagyományok és 
kutatások figyelembevételével végzik. 

 az osztálytanítók és osztálykísérők a szülőket tájékoztatják arról, hogy a Waldorf 
pedagógia az adott életkorban mit tart megfelelőnek, egészségesnek, illetve károsnak, 
kedvezőtlennek a gyermek fejlődése szempontjából.  

 takarékosan és észszerűen gazdálkodik. 

 

IV. A Szülők jogai: 

 

 Joguk van a tanév kezdetén részletes felvilágosítást kapni az iskola pedagógiai programjáról, 
illetve az osztálytanító éves munkatervéről (epochaterv), a szaktanári koncepcióról, az 
elérendő pedagógiai célokról. 

 A gyermekükkel összefüggő pedagógiai tevékenységre vonatkozó kérdéseikkel, 
kételyeikkel, és esetleges kifogásaikkal az érintett pedagógushoz, kritikus esetben a 
Pedagógiai útkereső lapon a Tanári Konferencia által kijelölt felelőshöz fordulhatnak az 
SZMSZ-ben leírtak szerint.  

 Joguk van tájékoztatást kapni az intézményi gazdálkodás helyzetéről. 

 

V. A Szülők kötelezettségei: 

 

 A szülő kötelezettséget vállal a rendszeres kapcsolattartásra az SZMSZ VIII. 1.5-ben 
foglaltak szerint (munkacsoportok, szülői estek, fogadóórák stb.). 

 A Szülő köteles a fenntartó Alapítvánnyal kötött Támogatási megállapodás betartására. 

Intézményünk alapítványi fenntartású közoktatási intézmény. Az Intézmény tanulói 
jogviszony létesítését és fenntartását a köznevelési tv. 31. § (2) bek. c) pontja alapján fizetési 
kötelezettséghez köti: Rendszeres havi pénzbeli támogatást nyújt az alapítvánnyal kötött 
Támogatási megállapodás szerint. 

Az Intézmény biztonságos működtetéséhez szükségesek a Szülői támogatások. A szülők 
vállalják, hogy minden tanévben Támogatási megállapodást kötnek a Fenntartóval. 

A havi pénzbeli támogatás mértékéről minden tanévet megelőzően az Intézményi 
Konferencia véleményének kikérésével a fenntartó Alapítvány kuratóriuma dönt. 

 Az Intézményben a nyári karbantartás a Szülők feladata, ezen belül kiemelten az iskolai 
termek tanévkezdésre esedékes előkészítése, takarítása.  

 

VI. Az együttműködési megállapodás és tanulói jogviszony megszűnésének esetei: 

A megállapodás felbontását kezdeményezheti a Szülő, vagy az Intézmény. 

Mindkét esetben a megállapodás felbontása, az Intézménybe beíratott gyermek tanulói 
jogviszonyának a felbontása. 

a) A Szülő kezdeményezheti a megállapodás felbontását 

– ha a Szülők osztálytanítóval (osztálykísérővel, szaktanárral) folytatott többszöri 
megbeszélése nem vezetett sikerre, és az útkereső lap kitöltése után sem született kielégítő 
megoldás az iskola megfelelő fórumán. 



 

 

– ha a szülők felvetik, hogy a gyermekük fejlődése nem biztosított, és felvetésükre az 
illetékes pedagógiai fórum vagy személy nem ad kielégítő választ 

b) Megszűnhet a tanulói jogviszony a köznevelési törvény 53. §-ában foglaltak szerint. 

c) Az Intézmény megszünteti a tanulói jogviszonyt a  köznevelési törvény 53. §-ában foglaltakon 
túl, a megszüntetésről szóló határozat jogerőre emelkedésének napján. 

Az Intézmény megszünteti a tanulói jogviszonyt 

– az tanári konferencia kezdeményezésére, ha a konferencia úgy dönt, hogy a gyermek 
fejlődésének érdekében más intézménytípusra van szüksége, 

– ha a Szülő nem teljesíti a jelen megállapodásban kikötött fizetési kötelezettségét, 

– ha a Szülő a jelen megállapodásban foglalt kötelezettségét megszegi. 

Ha az Intézmény kezdeményezi ezen szerződés felbontását, - a fizetési kötelezettség megszegésétől 
eltekintve, - messzemenően a gyermek érdekeit tarja szem előtt. 

A tanulói jogviszony megszűntetésére és a jelen megállapodás felmondására vonatkozó eljárási rendet 
az SzMSz 11. sz. melléklete tartalmazza.  

 

VII. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre az Intézmény belső szabályzatai, illetve a 
köznevelésről szóló 2011. évi  CXC. törvény és a mindenkor hatályos közoktatási jogszabályok 
irányadóak. 

 

A felek kijelentik, hogy jelen megállapodásba foglaltakat magukra nézve kötelezőnek tartják, és azt, 
mint akaratukkal egyezőt írták alá. 

 

Ezen Együttműködési Megállapodás elválaszthatatlan melléklete a Beiratkozási nyomtatvány, és a 
Támogatási megállapodás. 

 

 

 

 

 

M i s k o l c ,  20……………….. 

 

 P.H. 

___________________________________________ 

 Szülő/Gondviselő Intézményvezető 

 


