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KISPESTI WALDORF ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, 

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA és GIMNÁZIUM 

1193 Budapest, Vécsey utca 9 – 13. 

Telefon: 1/282 9816,  Fax:  1/282 6468 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

MEGÁLLAPODÁS 

tanulói jogviszony létesítéséről/fenntartásáról  

 

amely létrejött a Pesti Waldorf Pedagógiai Egyesület (továbbiakban: Egyesület) által fenntartott Kispesti 

Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium (továbbiakban: Intézmény) 

 

PEDAGÓGIAI KOLLÉGIUMA 

és 

 

_______________________________________________ asszony 

 

_______________________________________________ úr 

(továbbiakban: Szülők) 

között. 

1. A Szülők szabad elhatározásukból úgy döntöttek, hogy az 

____________/__________ oktatási évtől kezdődően 

___________________ 

(Név) 

___________________ 

(Név) 

___________________ 

(Név) 

___________________ 

(Név) 

___________________ 

(Név) 

___________________ 

(szül.hely,idő) 

___________________ 

(szül.hely,idő) 

___________________ 

(szül.hely,idő) 

___________________ 

(szül.hely,idő) 

___________________ 

(szül.hely,idő) 

___________________ 

(óvodai csop./osztály) 

___________________ 

(óvodai csop./osztály) 

___________________ 

(óvodai csop./osztály) 

___________________ 

(óvodai csop./osztály) 

___________________ 

(óvodai csop./osztály) 

 

gyermeküket/gyermekeiket az Intézmény fentebb felsorolt óvodai csoportjába/osztályaiba kívánják beíratni. 

2. A Szülők a felvételi időszakban, illetve az óvodapedagógussal/osztálytanítóval/ osztálykísérővel 

folytatott beszélgetések alatt tájékozódtak a Waldorf pedagógia szemléletéről, módszereiről és azokat 

elfogadják. 
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o Tudják és elfogadják, hogy az Intézményben folyó nevelés AZ ANTROPOZÓFIAI EMBER- ÉS 

GYERMEKSZEMLÉLETEN ALAPUL, vallás és nemzet feletti. 

o Tudják és elfogadják, hogy az iskolai oktatásban nem ismeret-, hanem gyermekközpontú nevelés 

folyik, ahol a gyermekek fejlődési ritmusainak megfelelően építik fel a tananyagot. 

o Tudják és elfogadják, hogy az úgynevezett közismereti tantárgyakat elsőtől a nyolcadik osztályig 

az osztálytanító tanítja. 

o Tudják és elfogadják, hogy a Waldorf-iskolában az elsőtől a tizenegyedik osztályig nincs osztályzás. 

A tizenkettedik és tizenharmadik osztályban, a továbbtanulás előtt az állami követelmények miatt, 

osztályzatokkal is értékeljük a tanulók munkáját. 

o Tudják és elfogadják, hogy a Waldorf pedagógus autonóm, aki oktató, nevelő munkáját szabadon, 

saját képességeire támaszkodva, személyes felelősséggel szervezi meg. 

o Tudják és elfogadják, hogy a gyermekükkel összefüggő pedagógiai tevékenységre vonatkozó 

kérdéseikkel, kételyeikkel, esetleges kifogásaikkal az érintett pedagógushoz, és a Szervezeti és 

Működési Szabályzatnak (továbbiakban SZMSZ) megfelelően a Pedagógiai Kollégiumhoz 

fordulhatnak. 

o Tudják és elfogadják, hogy az Intézmény működésével összefüggő kérdéseiket, észrevételeiket a 

Szülői esteken vethetik fel. 

3. A Szülők vállalják, hogy a gyermek fejlődése érdekében a Waldorf pedagógia szellemének 

megfelelően együttműködnek a pedagógusokkal. Elfogadják, és aktív közreműködésükkel erősítik, 

hogy az Intézmény a szülők és a pedagógusok együttműködő közössége a gyermekek fejlődése 

érdekében. 

Az Intézmény a szülők gyermekeikre irányuló igényének és megismerésből fakadó 

áldozatkészségének, valamint a pedagógusok képességeinek és felelősségvállalásának találkozásából 

jött létre és együttműködésük által fejlődik tovább. 

4. A Szülők tudják, hogy az Intézmény működőképességéhez szükséges tárgyi és anyagi feltételeket a 

fenntartó egyesület akkor tudja biztosítani, ha az állami források (normatívák), szponzori, gazdasági 

társasági, alapítványi, pályázati, magánszemélyi és egyéb források a szükséges mértékben a 

rendelkezésére állnak. A Szülők vállalják, hogy az Intézménnyel és az Egyesülettel e források 

előteremtésében együttműködnek. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS SZEMLÉLETI ALAPJA A RUDOLF 

STEINER ÁLTAL TUDATOSÍTOTT SZOCIÁLIS IMPULZUS, A HÁRMAS TAGOZÓDÁS. 

Tekintettel arra, hogy az állami normatíva és az előző pontban jelölt források sem tudják teljes 

egészében fedezni az Intézmény valamennyi felmerülő költségét, a családok vállalják, hogy fizikai 

munkavégzéssel is hozzájárulnak ezen költségek pénzbeli csökkentéséhez. 

A Szülők tudomásul veszik, hogy az Intézmény zavartalan működése akkor tartható fent, ha az előbb 

megjelölt állami eredetű forrásokon felüli fenntartói egyesületi bevétel rendelkezésre áll. (Ennek 

mértéke a költségvetés keretében szükség szerint változhat.) 

5. A Szülők ismerik és elfogadják az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát (SZMSZ) és 

elősegítik annak betartását. Így élnek a részvétel lehetőségével: 

o a SZÜLŐI ESTEKEN, ahol az óvodai csoport, az iskolai osztály életével, a pedagógiai munkával és 

az intézmény működésével összefüggő kérdések kerülnek megvitatásra; 

o az ÜNNEPEKEN és az egyéb programokon. 

6. A Waldorf pedagógia megvalósulásához elengedhetetlen a Szülők és az Intézmény szoros 

együttműködése.  

o A szülők vállalják, hogy:  
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 a szülői esteken, évszakünnepeken, egyéb óvodai/iskolai programokon gyermekük érdekében 

rendszeresen legalább egyikük részt vesz,  

 a gyermekek óvodai/iskolai életével, munkavégzésével kapcsolatos óvodai/iskolai elvárásokat 

teljesítik,  

 az Intézmény bármely jelzését - a gyermek érdekében állónak tekintve – figyelemmel és 

támogatóan fogadják és kezelik, a gyermekkel kapcsolatos óvodai/iskolai nehézség, probléma 

esetén az Intézmény által kezdeményezett megbeszéléseken részt vesznek, elkötelezettek az 

érdemi megoldásban és annak folyamatához szülői hatókörükben aktív és tevékeny 

közreműködéssel kapcsolódnak, illetve részt vesznek, a gyermek nevelés-oktatásával kapcsolatos 

kérdéseiket, problémáikat jelzik a pedagógusoknak, a gyermeket érintő családi nehézségeikről az 

Intézményt tájékoztatják. 

 az Intézménnyel, annak közösségeivel, tagjaival (pedagógusok, egyéb munkatársak, tanulók, 

szülők) és tevékenységükkel kapcsolatos bármely természetű észrevétel, kifogás, probléma jelzése 

során mindenkor tiszteletben tartják az érintett személyét, személyiségi jogait, és betartják az 

Intézményben irányadó eljárásrendet. 

o Az Intézmény vállalja, hogy: 

 a Szülők felé rendszeresen jelzi a gyermek óvodai/iskolai életével, tanulmányaival, ezek 

változásával kapcsolatos megfigyeléseit, megállapításait,  

 a Szülők felé a gyermekkel kapcsolatos bármely óvodai/iskolai problémát, nehézséget időben, 

őszintén és nyíltan feltárja és tájékoztat az alkalmazott pedagógiai eszközökről, a megoldási 

folyamatról, illetve ebbe a Szülőket bevonja. 

 

7. A Pedagógiai Kollégium tudomásul veszi, és a jelen megállapodással jogerőre emeli, hogy a 

gyermek(ek)et az Intézménybe felvette, és vállalja, hogy a Waldorf pedagógia alapján biztosítja 

óvodai/iskolai nevelését-oktatását az alábbiak szerint:  

Az Intézmény az Nkt. 9. § (8)-(10) bekezdésén alapuló alternatív kerettanterv: az Emberi Erőforrások 

minisztere által jóváhagyott „A magyar Waldorf-iskolák kerettanterve”, valamint a „Waldorf 

Óvodapedagógiai Program” szerint látja el nevelési-oktatási tevékenységét. A Waldorf-

kerettantervnek megfelelően az általános műveltséget megalapozó oktatás mellett alapfokú 

művészetoktatást is nyújt a Waldorf művészeti nevelés keretében, amelynek tantárgyai a közismereti 

tárgyakkal egységes tantervet alkotva a tanulói kötelező órák részei. A gimnáziumi képzés 4 

évfolyamon, az érettségire felkészítés további 1 évfolyamon történik, így a középiskolai nevelés-oktatás 

a tizenharmadik évfolyamon fejeződik be.  

A Szülők tudomásuk veszik, hogy a Waldorf-iskola választásával gyermekük alapfokú 

művészetoktatásban való részvételét is választották. A hatályos szabályozás szerint a tanuló csak egy 

térítési díjas (költségvetés által támogatott) művészeti képzésben vehet részt, ezért tanévenként a 

Szülőknek írásban kell nyilatkozniuk arról, hogy az Iskolában a művészetoktatást térítési díj 

fizetésével veszik igénybe vagy - ha gyermekük másik alapfokú művészeti képzésben is részesül (pl. 

zeneiskola) - választaniuk kell a térítési díj vagy a magasabb összegű tandíj fizetése (költségvetés által 

nem támogatott képzés) között. 

8. A szülők elfogadják és tudomásul veszik, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. (Nkt.) 

31. § (2) bek. c) pontja alapján az Nkt. 53. § (1)-(10) bekezdésében foglaltaktól eltérőn megszűnik a 

gyermek tanulói jogviszonya az alábbi pontokban foglalt esetekben is, az ott szabályozott 

eljárásrendben: 
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A) Ha a család valamely okból nem kívánja tovább igénybe venni az Intézmény által nyújtott pedagógiát, 

az óvónőt/osztálytanítót/osztálykísérőt tájékoztatva kezdeményezheti a megállapodás felbontását. 

B) A felek az előző pontban foglaltakra utalással kikötik, hogy a tanulói jogviszonyt az Intézmény jogosult 

egyoldalú határozatával megszüntetni az alábbi esetekben: 

 A gyermek óvodai/iskolai nevelés-oktatásával kapcsolatban felmerülő pedagógiai probléma 

esetén, ha a gyermek vagy a gyermekkel kapcsolatos problémára tekintettel az osztály vagy 

Intézmény gyermekközösségének Waldorf pedagógia szerinti nevelés-oktatásáért, fejlődéséért az 

Intézmény nem tud felelősséget vállalni.  

Pl. Ilyennek minősül különösen: 

a) ha a Pedagógiai Kollégiumnak a probléma megszüntetése érdekében az egyedi helyzetre 

kidolgozott és elfogadott pedagógiai megoldása a PK által megszabott időtartam alatt nem 

vezet eredményre, azaz: kedvező változás nem következik be vagy az olyan csekély mértékű, 

hogy a probléma további időbeni elhúzódására lehet számítani, amely többletteher mellett a 

tanulói jogviszony fenntartása az Intézménytől nem elvárható; 

b) ha a Pedagógiai Kollégium által elfogadott pedagógiai megoldást, folyamatkezelést a Szülő 

nem támogatja vagy lassítja, akadályozza. 

Ha az óvodapedagógus/osztálytanító/osztálykísérő – a szülőkkel folytatott többszöri megbeszélés 

ellenére – úgy látja, hogy az Intézmény a családdal nem tud együttműködni, kezdeményezheti a 

megállapodás felbontását, a tanulói jogviszony megszüntetését. 

 

9. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre az Intézmény belső szabályzatai és a mindenkor 

hatályos köznevelési jogszabályok irányadóak. 

10. Felek elfogadják, hogy a megállapodást - szükség esetén - bármelyik fél kezdeményezésére, kölcsönös 

megegyezéssel módosítani lehet. 

11. A felek kijelentik, hogy jelen megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek tartják és azt, 

mint akaratukkal egyezőt írták alá. 

Budapest, 2019. augusztus 28. 

 

 

____________________________ 

Pedagógiai Kollégium képviselője 

____________________________ 

Szülő 

 

____________________________ 

Szülő

 

 


