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MELLÉKLETEK 

4. sz. melléklet: Munkacsoportok, egyéni mandátumok leírása 
 
 

Elnevezés: FELVÉTELIZTETŐ CSOPORT   

Feladatkör: 

Gyermekek felvételének megszervezése, átlátható lebonyolítása, a felvételről való 
döntési javaslat megfogalmazása, illetve a döntés meghozatala, ennek 
kommunikálása.  
 
Induló csoport/osztály esetén az internetes információhozzáférés biztosítása 
(időpontok, határidők, felvételi eredménye, kapcsolattartás biztosítása a szülők felé 
stb.)    

Kitől kapja a 
mandátumát: 

Tanári Kollégium (TK) / Kiskonferencia  

Mandátum időtartama: 1 év 

Tagság: 

- pedagógusokból áll 
- összetétel: óvodában a csoportok vezető óvónői,  
- iskolában: 2 pedagógus + pszichológus/gyógypedagógus + érintett osztály tanítója 
+ szülő 

Működés: 
- külön csoport a két tagozaton (magyar, román) 
- TK által elfogadott felvételi eljárás alapján végzi munkáját  
- külön alcsoport végzi az óvodai és külön az iskolai felvételiztetést 

Döntési jogkörök /  
előzetes 
véleménykérési 
kötelezettségek: 

Dönt a saját működésének részleteiről (felvételi beszélgetések időpontja stb.) és a 
csoport felelősének személyéről. Induló osztály esetén,valamint óvodai felvételnél a 
felvételről szóló döntés a munkacsoport hatásköre. 
Iskolaváltás esetén javaslatot tesz a TK-nak az illető gyermek felvételéről (a döntés a 
TK hatásköre) 
Előzetes véleménykérési kötelezettsége: nincs 

Rendelkezésére álló 
erőforrások: 

- A szülőkkel való kapcsolattartáshoz szolgálati telefon használata, időszakos 
jelleggel. 
- iskolaérettségi vizsgálatsor / felvételi forgatókönyv (TK által elfogadva)  

Beszámolási 
kötelezettség /  
gyakoriság: 

TK felé, a felvételiztetési eljárás lezárulta után közvetlenül. 

 Információ- 
megosztási 
kötelezettség: 

Nincs. 

Tagok jelen iskolai 
évben (felelős): 

Óvoda: Todor Szász Timea, Gál Ágota (felelős) 
Iskola: Veres Ildikó, Vincze Tünde, László Áron (felelős) 
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Elnevezés: PROGRAMIGAZGATÓ 

Feladatkör: 

- az egész intézmény rendezvény-életét felülről átlátja (tehát úgy a 
magyar, mint a román tagozatét egyidőben), azt koordinálja 
- lásd részletes munkaköri leírás (csatolva) 

Kitől kapja a 
mandátumát: 

Tanári Konferencia / Kiskonferencia 
 

Mandátum időtartama: 1 év, előző tanév végi mandátumkiosztással 

Tagság: 
- 1 pedagógus (jelentős Waldorf-pedagógia tapasztalattal), közös mindkét 

tagozaton 

Működés: 

 
- Folyamatos 
- Közös mindkét tagozat számára (román és magyar) 

 

Döntési jogkörök /  
előzetes 
véleménykérési 
kötelezettségek: 

- Az intézmény rendezvény-életének programálása az optimális működés 
érdekében (átfedések esetén dönt helyszínről és időpontról, az 
érintettekkel konzultálva) 

- Személyesen szervezett rendezvények/események esetében teljes 
döntési jogköre van 

- Kivülről érkező rendezvény-javaslatok megszűrésében 
- Egyeztetési kötelesség: étkezde-vezetővel 

Rendelkezésére álló 
erőforrások: 

Az alapítvány irodája, infrastruktúrája. 
Saját terem (zeneterem). 
Hírdetőtáblán kijelölt rész. 
Alapítványi alkalmazás, fizetés megegyezés szerint. 

Beszámolási 
kötelezettség /  
gyakoriság: 

- Féleves-éves beszámoló a TK felé. 
- Alkalmi beszámolók az ISJ felé. 

 Információ- 
megosztási 
kötelezettség: 

TK 
Rendezvény-csoport. 
PR csoport 
Étkezde-vezető 

Tagok jelen iskolai 
évben (felelős): 

Szabó Mária 
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Programigazgató 
Részletes munkaköri leírás 
 
Kifejezés-magyarázat: 
rendezvény -  hagyományos Waldorf-ünnepek, hónapünnepek, szülői estek, bemutatók, előadások, 
koncertek, rendszeresen vagy alkalmilag szervezett események, egész intézményt érintő 
rendezvények, alkalmi rendezvények, nem saját rendezvények, Leonardo-program, stb. 
koordinátor - a rendezvények összehangolása a hatékonyabb intézményi rendezvényi élet 
érdekében 
 
Általános megfogalmazás: 
a RK az egész intézmény rendezvényi életét felülről átlátja (tehát úgy a magyar, mint a román 
tagozatét egyidőben) 
 
Románul: Director Programe/Evenimente 
 
Feladatok: 
- az intézményben megrendezésre kerülő összes rendezvény számontartása, begyűjtése, 
összesítése 
- ezen rendezvények egy átfogó rendszerben való nyilvántartása, ezek összehangolása, adott 
esetben heti, hónapos, féléves eseménynaptár készítése 
- ezen rendezvények felelőseinek ismerete (csoport, személy, kapcsolattartó személy) 
- hagyományos Waldorf - ünnepek céljának-tematikájának ismerete, alkalmi rendezvények általános 
céljának-tematikájának ismerete 
- a különböző munkacsoportok összetételének és feladatkörének általános ismerete - teremleosztás 
nyilvántartása, összehangolása, terem-órarendek kidolgozása és a terem ajtaján (vagy mellette) való 
feltüntetése az ott sorra kerülő rendszeres tevékenységekkel 
- változtatások nyilvántartása, javítása 
- éves teljes, átfogó, vagy adott esetben témákra lebontott eseménynaptár (kalendárium) 
összeállítása (időpontokkal, helyszínekkel), tiszta, érthető, megtekinthető helyen való publikálása, az 
intézmény tagjaihoz való eljuttatása (TK-n, Kommunikációs csoporton keresztül) 
- a soron következő események TK-n való felsorolása, emlékeztetése 
- elsődleges információval szolgál az intézményben sorra kerölő rendezvényekkel kapcsolatosan 
(időpont, hely, szervező személyek) 
- elsődleges kapcsolat-létesítés kívülről jövő rendezvényjavaslatok esetén, a megfelelő emberhez 
vagy munkacsoporthoz való átirányítás (hozzá kell küldeni a külsős javaslatokat, ő majd átirányít a 
megfelelő helyre) 
- intézményen kívülről jövő rendezvényjavaslatok esetén eldönti első fokon azt, hogy az illető 
rendezvényre az iskolában szükség lehet-e vagy nem, a Waldorf pedagógia 
alapelveinek/felépítésének ismeretében (tehát tapasztalt, Waldorf-pedagógiában már több éve járatos 
személyre van szükség) 
- a soron következő rendezvények folyamatos nyilvántartása, a szervezés alatt állók  visszaigazolása, 
a szervezés meglétét, tényét ellenőrzi, emlékeztető funkció 
- rendezvényjavaslatok összegyűjtése, munkacsoportokhoz való eljuttatása, vagy TK-n 
megbeszélésre való javaslattétele 
- folyamatos kapcsolattartás és egyeztetés a Eseményszervező csoporttal, Kommunikációs 
csoporttal, PR-csoporttal. étkezde-vezetővel 
- beleszólhat rendezvények időpontjának, helyének megválasztásába az optimálisabb 
rendezvényszervezés érdekében 
- részt vesz a tanfelügyelőség által szervezett program-felelős gyűléseken, ott ismerteti, továbbítja az 
iskola rendezvényeit 
- félév végén és év végén beszámoló összeállítása, konklúziók levonása (nem minőségi, hanem 
mennyiségi vagy más: pl. hányszor történt eseményváltoztatás,túl sok volt-e a rendezvény, hogyan 
működött a munkája a többiekkel, stb.) 
- a féléves/éves beszámoló elkészítéséhez (vagy más kimutatásokhoz - pl. tanfelügyelőség) kérhet 
rövid tartalmi beszámolót a szervezőktől, osztálytanítóktól 
- a Rendezvényszervező csoport tagja 
- részt vállalhat rendezvények szervezésében, javasolhat és lebonyolíthat rendezvényeket 
- résztvevőként vagy felkérés nyomán minőségileg is ellenőrizhet egy rendezvényt 
- egyes rendezvények esetén válhat PR-személlyé (pl. interjúk), ismertetheti a rendezvényt, 
felvezethet egy rendezvényt, stb. 
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- a nagyobb, fontosabb intézményi rendezvényeken való személyes részvétel 
- egyedi rendezvények (pl. évnyitó, Karácsonyi Játék, évzáró, nyári művészeti tábor) szervezésének 
felelőse 
 
 
 
Kötelezettségek a rendezvény-koordinátor felé: 
- minden osztálytanítónak, szaktanárnak, óvónőnek, stb. kötelessége az általa elképzelt 
rendezvényeket bejelenteni, időpontra, helyre tett igényléssel együtt (hogy az összesített rendszerbe 
ezt be lehessen vezetni) 
- utólagos módosításokat, elnapolást, törlést kötelesség jelezni, illetve megvizsgálni közösen a RK-
val, hogy ezek hogyan valósíthatók meg optimálisan  
- a kalendáriumban a RK tudta nélkül nem történhet bejegyzés, változtatás 
- bármilyen jellegű jelzés személyesen (10-17 óra között - tanítási időn kívül), e-mailben, sms-ben 
vagy papíron történjék,  
- a saját teremmel rendelkezők (vagy egy bizonyos termet napi iskolai tevékenységre használó 
személyek) év elején be kell nyújtsák az illető terem órarendjét, a további felhasználhatóság 
megállapítása, ismerete érdekében 
- a termeket különleges esetben tovább használni kívánó személynek ellenőriznie kell a terem-
órarenden, illetve az eseménynaptárban megjelenő, az illető terem használatára vonatkozó 
bejegyzéseket (ha vannak). Ha a terem használatban van, akkor a naptár ill. más termek állandó 
órarendjét követve kell más helyet választani, az RK-val közösen 
- felkérés esetén féléves/éves rövid tartalmi összefoglaló készítése a megrendezett eseményekről 
 
 
Elvárások: 
- egy (a felmért munkamennyiségen alapuló) kiegyezés révén létrejött rendszeres honorárium 
biztosítása, az Alapítvány alkalmazásában  
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Elnevezés: PR ÉS KOMMUNIKÁCIÓS CSOPORT   

Feladatkör: 

Az intézmény arculatának kidolgozása a jelenleg már meglévő anyagok, a TK által 
elfogadott Waldorf szellemi vezérfonal és az identifikált célcsoportok igényei alapján. 
 
A célcsoportok identifikálása (pl. szülők, diákok, munkatársak, támogatók, partnerek, 
hivatalos szervek, látogatók és más külső személyek, óvodák és iskolák). 
 
A kommunikációs csatornák azonosítása a célcsoportok felé (pl. kiadványok, honlap, 
saját rendezvények, média, más rendezvényeken való részvétel, stb.)  . 
 
Az intézmény arculatának kommunikálása az iskola PR célcsoportjai felé a 
meghatározott kommunikációs csatornák által. 
 
Feed back, azaz a visszacsatolások követése, kiértékelése. 

Kitől kapja a 
mandátumát: 

Tanári Kollégium (TK) / Kiskonferencia 

Mandátum időtartama: 1 év 

Tagság: 

Pedagógusokból és szülőkből áll, akik jól ismerik az intézmény életét, jó kommunikációs 
készségük van, hiteles szakemberek vagy akik releváns képzettséggel és szakmai 
tapasztalattal rendelkeznek (média és reklám szakma, újságírók, web-oldal fejlesztők, 
stb.) 
 

Működés: 

Tagozat szintjén működik. 
 
A tanév elején az első munkaülésen kidolgozzák saját működési szabályzatukat, a 
munkát egymás közt felosztják, eldöntik, milyen gyakorisággal találkoznak, a 
kapcsolattartás módját. 
 
A pedagógusokból és szakemberekből álló munkacsoport folyamatosan informálódik az 
iskola életében történő dolgokról, eseményekről, annak érdekében, hogy minél 
hatékonyabban és időben továbbíthassa az információkat. Mivel minden pedagógus, 
szülő, munkacsoport köteles előzetesen bejelenteni írásban a Programigazgatónak, ha 
bármilyen eseményt tervez, a PR csoport a Programigazgatóval év elején eldönti, milyen 
módon informálódhat tőle. 
 
A honlap rendszeres frissítése. A honlap felelősének megtalálása. 
 
Médiakapcsolatok kiépítése, médiaadatbázis aktualizálása. Felelős személyek 
kinevezése  
 
Általános és alkalomszerű sajtóanyagok megírásának megszervezése, esetleg 
megírása. 
 
Plakátok megszerkesztése, nyomtatása, plakátolás, szórólapozás – kidolgozni ennek 
menetét. Külső plakátok szűrése az üzenőfalon.  
 
Az intézmény kampányszerű rendezvényeinek kigondolása, a Rendezvényszervező 
csoportal közösen. 
 
Saját kiadványok (magyar tagozaton Táskaposta, Kikelet, kalendárium) – szerkesztés, 
nyomtatás, a célcsoporthoz való eljutás – ennek a folyamatnak a kidolgozása. 
 
Külső rendezvényeken (Gyermeknap, Kolozsvári Magyar Napok stb.), szakmai 
fórumokon való részvétel megszervezése. 
 
Éves iskolaismerető/népszerűsítő akcióterv kitalálása, megszervezése (előadássorozat, 
nyílt napok, szülői esteken való részvétel stb.) 
 
Az intézményről megjelent sajtóanyag begyűjtése, digitalizálása, arhiválása – a folyamat 
kidolgozása. 
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Döntési jogkörök /  
előzetes 
véleménykérési 
kötelezettségek: 

Dönt a saját működésének részleteiről és a csoport felelősének személyéről. 
Dönt a nyomtatott és virtuális sajtó- és reklámanyagokról. 
Az intézmény költségvetésében megadott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról. 

Rendelkezésére álló 
erőforrások: 

Az alapítvány irodája, infrastruktúrája – szükség esetén. 
A költségvetésben kiutalt keret. 

Beszámolási 
kötelezettség /  
gyakoriság: 

- Féleves-éves beszámoló a TK és IT felé, vagy kérésre 
 

 

 Információ- 
megosztási 
kötelezettség: 

- Programigazgató 
- Tagozatfelelős 

Tagok jelen iskolai 
évben (felelős): 

Pedagógusok: Szász Rozália, Staharoczky Vera, Szabó Mária (szóvivő), Bolla Emese 
(felelős) 
Szülők: Makkai Bence, Venczel Enikő, Demeter Réka, Daray Erzsébet 
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Elnevezés: SZEMÉLYÜGYI CSOPORT   

Feladatkör: 

Az intézményben dolgozó pedagógusok kiválasztása, az intézmény keretén belül a   
munkatársak „jó közérzetének”, szakmai fejlődésének a biztosítása.  
 
Az intézmény humánerőforrás politikájának, stratégiájának kidolgozása, gyakorlatba ültetése.  

Kitől kapja a 
mandátumát: 

TK, külön román és külön magyar tagozaton, külön óvoda és iskola szintű alcsoporttal 
A TK választja ki a személyügyi csoport felelősét 

Mandátum időtartama: 
1 év, gondoskodva arról, hogy lehetőleg legyen egy kontinuitás a csoport összetételében, azaz ne 
cserélődjenek k ki teljesen a csoport tagjai 

Tagság: 
Tapasztalattal, elismert szaktudással rendelkező román és magyar pedagógusok, úgy iskolai, 
mint óvodai szinten. 

Működés: 

A Személyügyi csoport alakulásakor kidolgozza  belső működési szabályzatát.  
 
Javaslatot tesz a munkatársak bérezési, javadalmazási rendszerére, ezt a TK elé terjeszti 
elfogadásra.  
 
Meghatározza a folyamatokat, amiket követni kell egy új munkatárs felvételekor: 

 Az állás, munkakör meghirdetése  - média, különbüző szakmai fórumok, 
tanfelügyelőség, személyes kapcsolatok, stb. 

 Kidolgozza a meghirdetett munkakörhöz tartozó munkaköri leírást, figyelembe véve a TK 
által elfogadott általános munkaköri leírást és a betöltendő munkakör jellegzetességeit, 

 Kinevezi a kapcsolattartó személyt, 

 Interjúztatási folyamatok – munkakörtől, a jelentkezők számától, a rendelkezésre álló 
időtől függően, 

 Összeállítja az interjúztatott személyek véleményezését tartalmazó jelentést, 

 A TK elé terjeszti a kiválasztott pedagógusokról szóló objektív, szakmai jelentését, hogy 
az a lehető legtöbb és legrelevánsabb információk ismeretében tudja kiválasztani az új 
munkatársat, 

 Visszajelez a jelentkező, a beszélgetéseken részt vevő interjúalanyoknak, 

 Korrekt módon informálja a kiválasztott munkatársakat az új munkakör ismertetésekor a 
tennivalókról. 

 
Működteti a mentori rendszert, a TK által jóváhagyott eljárás alapján. 
 
Segíti a kollegákat (kérésre tanácsadással, intervízióval stb.) 
 
Évente egy alkalommal személyes interjút szerveznek minden munkatárs számára. 
 
Kidolgozzák a munkatársak folyamatos, minőségi továbbképzési stratégiáját (éves továbbképzési 
terv). Összeállítja a továbbképzések éves költségvetését, előterjeszti a TK elé elfogadásra 
(ezután kerül be az egész intézmény költségvetésébe és lesz előterjesztve az IT elé elfgadás 
végett). 
 
Kidolgozza a pályáztatási rendszert, amely által az iskola pedagógusai anyagi támogatásban 
részesülnek a tovabbképzéseken való résztvételkor. Ezeket a pályázatokat elbírálja. 

Döntési jogkörök /  
előzetes 
véleménykérési 
kötelezettségek: 

Az üres állások meghirdetésének módja, az interjúztatás folyamata, a interjúztatott személyek 
előzetes kiválasztása. Az alkalmazásról szóló döntés a TK jogköre. 
 
A továbbképzéseken részt vevő munkatársak pályázatainak elbírálása. 

Rendelkezésére álló 
erőforrások: 

Az irodák használata. 
Kézikönyv a mentori rendszerről.  
Továbbképzések finanszírozására a költségvetésben kiutalt összegekből. 

Beszámolási 
kötelezettség /  
gyakoriság: 

- TK, minden új kollega kiválasztásánál 
- féléves, éves beszámoló az Igazgatótanácsnak (CA) 

 Információ- 
megosztási 
kötelezettség: 

- Tagozatfelelős 

Tagok jelen iskolai 
évben (felelős): 

Gál Ágota, Papp Emese (felelős) 
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Elnevezés: KONFLIKTUSKEZELŐ CSOPORT   

Feladatkör: 

Segít megoldani az intézményben esetleg felbukkanó konfliktusokat,  hogy az 
eredmény minden érintett szempontjából elfogadható legyen, a folyamatban lelkileg 
senki ne sérüljön. 
 
Minden ülésen, konferencián a lehetséges konfliktushelyzeteket   észlelni és  minél 
előbb preventíven kezelni. 
 
A létező konfliktusokat kezelni, a tanulságokat levonva a       végeredményekről 
beszámolni. 
 
Konfliktuskezelési eljárásokat kidolgozni. 
 

Kitől kapja a 
mandátumát: 

Közös TK.  

Mandátum időtartama: 
1 év, gondoskodva arról, hogy lehetőleg legyen egy kontinuitás a csoport összetételében, azaz ne 
cserélődjenek k ki teljesen a csoport tagjai 

Tagság: 
Mindkét tagozatról 2-3 fő, pedagógusok, legalább egyiküknek végeznie kell konfliktus-kezelési 
tanfolyamot.  

Működés: 

Gyorsaság a helyzetek kezelésében. 
 
Lehetőleg prevencióként működjön! 
 
TK által elfogadott konfliktuskezelési eljárásrend szerint lép be a konfliktusos folyamatokba. 
 
Kidolgozza a konfliktus kezelésének folyamatát, végigköveti és lezárja.  
 
Szükség esetén külső szakember bevonása. 
 
A kezelési folyamat során született megállapodások írásos rögzítése. 
 

Döntési jogkörök /  
előzetes 
véleménykérési 
kötelezettségek: 

Dönt saját működésének részleteiről.   

Rendelkezésére álló 
erőforrások: 

Termek használata. 
Konfliktuskezelési szakirodalom. 
 

Beszámolási 
kötelezettség /  
gyakoriság: 

- TK, a konfliktuskezelési eljárás meghatározott pontján, döntéselőkészítés  
- féléves, éves beszámolók TK-nak  
- felkérésre az illető közösségnek, a folyamat lezárultakor  

 Információ- 
megosztási 
kötelezettség: 

- Tagozatfelelős 
- Pedagógus esetén: Személyügyi csoport 

Tagok jelen iskolai 
évben (felelős): 

Török Melinda, Vincze Tünde, Papp Emese, Macalik Abigél (felelős) 
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Elnevezés: TAGOZATFELELŐS   

Feladatkör: 

Felel a Tagozat mindennapos, zökkenőmentes működéséért. 
 
- Panaszok megoldása vagy továbbítása, válaszadás.  
- Operatív ügyek automatikus továbbítása a megfelelő szervnek (TK, IT), munkacsoportnak, 
felelősnek, gondoskodik a megoldásáról, amikor nincs kiosztott felelős.  
- Biztosítja a TK, IT vonatkozó döntéseinek a gyakorlatba ültetését, követi az egyéb döntések 
megvalósulását. 
- Biztosítja és ellenőrzi a tagozatot érintő adminisztáció megvalósulását. 
- Intézményi kapcsolattartás külvilág felé (ISJ, stb.), hivatalos levelezés.  
- Első kapcsolat-személy a Tagozat iránt érdeklődő szülők számára.  
- Felel az SzMSz, házirend, egyéb vonatkozó döntések betartásáért. 
- Pályázatkövetés, -írás. 
- Szükséges dokumentumok, munkaanyagok, beszámolók stb. kidolgozása. 
- Működteti a tagozat irodáját, felel a tagozat dokumentumaiért. 
- Kérésre résztvesz munkacsoportok, csoportok/osztályok megbeszélésein 

Kitől kapja a 
mandátumát: 

TK / Kiskonferencia.  

Mandátum időtartama: 1 év, előző tanév végi mandátumkiosztással  

Tagság:  

Működés: 
- Rögzített fogadóórák 
- Szükség szerinti munkaidő (nincs kötött órarend) 

Döntési jogkörök /  
előzetes 
véleménykérési 
kötelezettségek: 

A feladatkör megvalósításához szükséges minden operatív kérdésben. 

Rendelkezésére álló 
erőforrások: 

- tagozati iroda infrastruktúrája, fogyóanyagok  
- szolgálati telefon 
- költségvetésben megszabott mértékű honorárium  

Beszámolási 
kötelezettség /  
gyakoriság: 

 
- féléves, éves beszámolók TK, IT és SZKT előtt, vagy felkérésre 
- felkérésre bármely szerv, testület, csoport/osztály előtt 

 Információ- 
megosztási 
kötelezettség: 

- TK-nak, szóban, folyamatosan 
- Esetfüggően a megfelelő szervnek, munkacsoportnak, felelősnek 

Tagok jelen iskolai 
évben (felelős): 

László Áron 

 


