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1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, elfogadása, módosítása, 
hatálya 
 
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SzMSz) alapját képező jogszabályok:  
- Az oktatási intézmények szervezeti és működési szabályzata (Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a unităţilor de învatamânt preuniversitar) 
- Az alternatív oktatási intézmények szervezeti és működési szabályzata (Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar alternativ)  
- Közoktatási Törvény (Legea Învăţământului Naţional) 

 
A Kolozsvári Waldorf Óvoda és Iskola (továbbiakban: Intézmény) magyar tagozatának 
(továbbiakban: Tagozat) SzMSz-e határozza meg az Intézmény magyar tagozatának szervezeti 
felépítését, működésének belső rendjét.  
 
Az SzMSz-t és módosítását a Tagozat Tanári Kollégiuma (TK) fogadja el. Az Intézmény 
Igazgatótanácsának (IT) jóváhagyási joga, a Tagozat szülői képviseleti szervének (Szülői 
Képviselők Tanácsa, SZKT) véleményezési joga van.  
 
Az SzMSz a jóváhagyás napján lép hatályba, és határozatlan időre szól. Jóváhagyásakor az addig 
érvényben levő SzMSz érvényét veszíti. Az SzMSz és mellékleteinek felülvizsgálata  
évente történik meg a TK kezdeményezésére, szükség szerint az év folyamán is módosítható. 
Az SzMSz betartása az Intézmény magyar tagozata közösségének valamennyi tagjára kötelező 
érvényű. A Tagozat közössége valamennyi tagjának joga, hogy az SzMSz be nem tartása esetén 
azt észrevételezze. 
 

 
A Tagozat(ok) önállóságának tételes rögzítését, az Intézmény közös testületeinek, 
munkacsoportjainak szervezeti és működési szabályait az intézményi szintű SzMSz-nek kell 
tartalmaznia, melynek része lesz a jelen SzMsz.     
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2. Az intézmény magyar tagozata és a szülői közösség közötti kapcsolattartás 
rendje 

  
A tanulók szülei az intézményválasztásra vonatkozó állampolgári jogukkal élve választják a 
gyermekük számára a Waldorf óvodát/iskolát. 
 
A szülők a szülői közösség tagjaként gyakorolják a szabad iskolaválasztásból fakadó jogokat és 
kötelezettségeket. Tudomásul veszik, hogy az intézmény működése, a gyerekek, a pedagógusok, 
a szülők kapcsolata a Waldorf pedagógia szellemiségén alapszik. A pedagógusokkal kialakított 
személyes kapcsolattartás révén, a különböző rendezvényeken, ünnepeken, a szülői esteken való 
részvételen keresztül bekapcsolódnak az iskolában folyó szellemi és pedagógiai munkába. 
 
A szülőnek az intézmény életével kapcsolatban, annak minden területét érintve 
véleménynyilvánítási joga van.  Az intézménynek lehetővé kell tennie, hogy a szülő ezt a jogát 
gyakorolja.  
 
Az intézménynek kötelessége, hogy működésének minden területéről tájékoztatást adjon. 
 

A különböző munkacsoportokban (szülői, vagy vegyes, pedagógus-szülői) való önkéntes 
részvétellel a szülők cselekvően résztvehetnek az intézmény támogatásában, működésének 
segítésében.  
 

A szülőknek tudatosítaniuk kell, hogy az állami finanszírozás nem elegendő az intézmény 
működéséhez: azok a családok, akik ezt a fajta oktatást szeretnék a gyermekeik számára, 
vállalniuk kell az intézmény anyagi támogatását is. Ennek mikéntjét az intézmény a szülői 
képviseleti szervvel közösen határozza meg, és legalább egy évvel előre tudatja a szülői 
közösséggel.          
 
 
A szülői képviselet működésének, a szülői jogok és kötelezettségek gyakorlásának módjai 
 
a) Szülői estek: az egy csoportba/osztályba járó gyerekek szüleinek és pedagógusának a 

rendszeres találkozói. A szülők itt választják meg év elején az adott évre a csoport/osztály 
képviselőjét, ennek helyettesét valamint pénztárosát, akik intézményi szinten képviselik őket 
(Szülői Képviselők Tanácsa).  
 
Minden csoportoban/osztályban évente minimum négy alkalommal kell szülői estet tartani. Ezek 
időpontját a tanév elején a tanév rendjében meg kell határozni, és a szülők számára ki kell 
hirdetni. Minden egyes alkalom előtt még egy héttel újra fel kell hívni rá a figyelmet. A szülői est 
témáját az érintett pedagógus állítja össze. A szülő(k) részvétele a szülői esteken, (valamint az 
epochazárókon, csoport/osztály- és intézményszintű ünnepeken, rendezvényeken) alapvető 
fontosságú. Fontos tudni, hogy a szülői esteken egyéni gyermekmegbeszélésekre, 

visszajelzésekre nem kerül sor: ezek az egyéni beszélgetésekre tartoznak! 
 
Amennyiben egy szülőnek javaslata van egy téma megbeszélésére, akkor azt minimum 4 nappal a 
szülői est időpontja előtt javasolhatja a szervező pedagógusnak. Ha a szülők egyharmada írásban 
fordul csak és kizárólag az érintett osztályhoz kapcsolódó kérdésben az érintett pedagógushoz, 
akkor annak kötelező megszerveznie egy rendkívüli szülői estet. 
 
A szülői estekről a pedagógus jóvoltából rövid írásos emlékeztető készül, ezt megosztják a 
közösség tagjaival.   
 
b) Egyéni beszélgetések: óvodában és iskolában a vezető pedagógusokkal évente egy egyéni 
találkozás kötelező minden család számára. Emellett a szaktanárokkal kérésre, illetve a 

csoport/osztály vezető pedagógusaival szükség esetén, bármely fél indítványára sor kerülhet 
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egyéni beszélgetésre. Az egyéni beszélgetésekre előre egyeztetett időpontban, a heti egy 
fogadóóra időkeretében kerül sor (ezek időpontjait a pedagógusok év elején közlik a szülői 
közösséggel). Az egyéni beszélgetésről a pedagógus jóvoltából rövid írásos emlékeztető készül, 
ezt megosztják a résztvevő szülőkkel.   
  
c) Problémák, panaszok: a szülők képviselőjük útján, vagy akár személyesen, bármilyen 
problémával első lépésben az illető csoport/osztály vezető pedagógusához fordulhatnak, a 
fogadóórákban vagy más, előre egyeztetett időpontban.  
 
Ha problémájuk nem került megoldásra, vagy más hatáskörbe tartozik, a tagozatfelelőshöz 
fordulhatnak, a fogadóórákban vagy egy előzetesen megbeszélt időpontban. A tagozatfelelősnek 
kötelessége, hogy a felmerült problémát – amennyiben az nem az ő  hatáskörébe tartozik  –, 
ahhoz a szervhez (pl. Tanári Konferencia) vagy munkacsoporthoz irányítsa, amely az ügyben 
illetékes.  
 
A felmerült problémára 14 munkanapon belül írásban kell választ kapnia a szülőnek, az illetékes 
szerv/munkacsoport felelősén keresztül. Konfliktusok esetén az egységes konfliktuskezelési 
eljárás lép érvénybe (lásd: Eljárásrend konfliktusok esetén). 
 
A tanév végén – az utolsó négy tanítási héten belül – a szülők számára lehetővé kell tenni, hogy 
írásban nyilatkozzanak az elmúlt tanévről szerzett tapasztalataikról, az abból fakadó kérdéseikről. 
Ennek előkészítése, formájának meghatározása (intézményi/tagozat szinten egy egységes 
kérdőív), lebonyolítása a szülői képviselőkkel együttdolgozva a Tanári Konferencia (TK) feladata. 
A szülői visszajelzéseket a tagozatfelelős előkészíti a TK számára. A Tanévzáró Konferencián a 
tapasztalatokat témakörönként a Konferencia megvitatja és a felmerülő kérdésekre, felvetésekre 
írásban válaszol.  

 
 
Információforrások az intézmény életével kapcsolatos területekről: 
 

a) Pedagógiai kérdésekkel kapcsolatban: 
- Szülők Kézikönyve 
- Romániai Waldorf Tanterv, az intézmény/tagozat helyi Pedagógiai programja 
- Szülői est 
- Nyílt nap (óvodában nincs), ennek keretében hospitálási/óralátogatási lehetőség. 

(Hospitálni máskor is lehet, a pedagógussal minimum egy héttel előre egyeztetett 
időpontban, kötelezően az óra/tevékenység teljes időtartamára. Induló osztályban 
legalább fél évig nem lehet hospitálni. Indokolt esetben a hospitálási kérés 
elutasítható vagy elhalasztható, erről a pedagógus dönt.)   

- Egyéni fogadóóra (óvonők, osztálytanítók, szaktanárok) 
 
b) Intézmény működésével kapcsolatban: 

- Intézmény/tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata (SzMSz) 
- Házirend 
- Tagozatfelelős, fogadóóra ill. előre egyeztetett időpontban  
- Éves működési beszámoló 
- Éves eseménynaptár 

 
c) Gazdasági működéssel kapcsolatban: 

- Szülői Képviselők Tanácsának munkaülései  
- éves pénzügyi-gazdasági beszámoló 
- Pénzügyi Felügyelő Bizottság féléves jelentései 
- Gazdasági felelős, fogadóóra illetve előre egyeztetett időpontban 

 
Minden tanév elején a szülőket tájékoztatni kell a különböző szervek, munkacsoportok tagjainak és 
vezetőinek nevéről, elérhetőségük módjáról.  
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3. Az intézmény magyar tagozatának szervezete és működése 
 

A Tagozat szervezeti felépítésében és működésében igyekszik a Waldorf intézmények 
republikánus-demokratikus, szabad, önigazgató oktatási-nevelési intézmény-modelljét, a Rudolf 
Steiner által kidolgozott szociális hármas tagozódás szellemében a gyakorlatba ültetni, izgalmas 

szociális kísérletnek tekintve ennek minél teljesebb megvalósítását, az ismert, különböző jellegű 
megszorítások és nehézségek mellett és ellenére.   
 
 
 3.1. A Tanári Kollégium / Tanári Konferencia 
 

„Az iskola irányítása republikánus alapokon folyik, és nem fentről történik. Nem dőlhetünk hátra 
és bízhatjuk magunkat egy igazgató utasításaira, a tanárok köztársasága kell, hogy legyünk és 
erőt kell gerjesztenünk magunkban ahhoz, hogy tegyük, amit tennünk kell teljes felelősséggel. 
Mindannyiunknak egyénileg is teljes felelősséggel kell bírnia.”  
„Az egyik feltétel, aminek teljesülnie kell a szellemi élet érdekében – ez egyáltalán nem 
utópisztikus és bármely napon elkezdhető – az az, hogy azok, akik aktívan részt vesznek a 
szellemi életben (és ez mindenek előtt azokra vonatkozik, akik részt vesznek az oktatásban) 
meg legyenek bízva irányítási, vezetési feladatokkal átfogó, széles értelemben.” (Rudolf 
Steiner) 

 
A Tanári Kollégium az Iskolában tanító pedagógusoknak (óvoda, iskola) és az általuk 
meghívottaknak a közössége, az Iskola pedagógiai vezető testülete. Működési helye a Tanári 
Konferencia (továbbiakban TK jelöli mind a Tanári Kollégiumot, mind annak működési helyét, a 
Tanári Konferenciát). A TK az Intézmény ún. szellemi szerve, a szabadság színtere, melynek át 

kell hatnia a pedagógiai életet. 
 
Megjegyzés: intézményünk mindkét tagozata (magyar, román) saját TK-val működik. Ezek 
rendszeresen, az éves tervben megjelelölt időpontokban közös üléseket tartanak. A mindkét 
tagozatot érintő ügyekben a két TK ezeken az együttes üléseken hoz közös döntéseket.         
 
A TK alapfeladata:  

Az iskola pedagógiai-szellemi életének teljes kibontakoztatása, mindenféle korlátozás nélkül, ám 
kizárólag a szellemi élet területén maradva. Az itt elhangzottak senkire sem kötelezőek. 
Folyamatos tanári műhely, ahol a tanárok megosztják az osztálytermi tapasztalataikat, állandó 
tanárképző akadémia. A TK legfontosabb feladata a pedagógiai program létrehozása és egységes 
megvalósítása, ezáltal a tanulók magas színvonalú nevelése és oktatása, az iskola pedagógiai-
szellemi életének teljes kibontakoztatása. 
 
A Tanári Kollégium jogi szervként is működik, mint pedagógiai, szakmai döntéshozó fórum. 

Ennek működési helye az ún. Kiskonferencia, ennek tagja, önkéntes alapon és egész tanévre, a 
Tanári Kollégium legalább egy év régiséggel rendelkező tagja lehet.  
 
 
A TK tagjai:  
Minden pedagógusi tevékenységet folytató, határozatlan vagy határozott munkaidejű szerződéssel 
rendelkező munkavállaló részére a tagság kötelező. Részmunkaidőben dolgozó munkatársak 
számára a munkaidővel arányos részvétel kötelező. Kivételt képeznek az TK időtartama alatt 
munkaidőben lévők, akik helyettesítése nem megoldható (pl. napközi), illetve a magyarul nem értő 
pedagógusok. (Ez utóbbiak számára az illető osztálymegbeszéléseken való részvétel kötelező, 
ekkor román fordítás biztosított.)      
Lehetséges tag még az iskolával határozatlan vagy határozott munkaidejű szerződéssel 
rendelkező, egyéb munkakörben dolgozó munkavállaló, aki a munkáját pedagógiainak tekinti. 
Ebben az esetben azonban a rendszeres részvétel az adott tanévben számára is kötelező.  
A TK, ha szükségét látja, akkor tanácskozási, szakértői jelleggel akár időszakosan is bárkit 
meghívhat, amennyiben a jelölt személy támogatottsága szavazás esetén eléri a 75%-t.  
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A TK működésének alapelvei: 
Rudolf Steiner megfogalmazása szerint a döntések és az intézkedések republikánus-demokratikus 

formát igényelnek. A zökkenőmentes működést korlátozott időre szóló, viszonylag széles körű 
megbízások/mandátumok teszik lehetővé (republikánus elem), ugyanakkor a Tanári Kollégium 
tagjai egyenjogúak (demokratikus elem). 
 
A Tanári Kollégium egyes feladatoknak az egyéni, vagy csoportos munkában történő elvégzésére 
tanárokat delegálhat a tagjai közül (ún. mandátum-csoportok, mandátumviselők). 
 
A Tanári Kollégium működésére általánosságban a jellemző, hogy a döntéseit lehetőleg a tagjai 
egyetértésével (konszenzussal) hozza meg. (A szavazásra konszenzus esetén is szükség van!) A 
szavazás név szerinti, illetve ha bármely tag ezt kéri, titkos. A tartózkodás nem ellenszavazat: azt 
jelenti, hogy a szavazati joggal rendelkező számára a döntés bármely kimenetele elfogadható, 
vagy valamilyen oknál fogva nem érzi magát kompetensnek a döntés meghozatalához. Minden 
más esetben ellenszavazattal kell élnie! A döntés meghozatala után annak elfogadása (lojalitás) 
mindenki számára kötelező (a nem résztvevők számára is).  
     

„A konszenzus csoportdöntés, mely döntésre szavazás nélkül jutottak olyan folyamat által, 
melyben a vitapontokat teljesen kimerítették, és minden tag úgy érzi, hogy elégségesen 
meghallgatták őt. A folyamat minden résztvevőtől megköveteli, hogy érzésben teljesen jelen 
legyen, őszinte, egymást kölcsönösen tisztelő módon, és hogy önzetlenül érzékeny legyen a 
többiekre. A résztvevők képesek legyenek arra, hogy megállapítsák a megoldás kielégítő 
voltát, illetve azt, hogy mikor érkezett el az idő a folyamat befejezésére. Lehetséges, hogy a 
konszenzussal megszületett döntést a közösségnek nem minden tagja érzi a legjobb 
döntésnek, ugyanakkor együtt tudnak azzal élni, támogatva azt." M. Scott Peck: A közösség 
öröme 

 
A TK vezetése, felépítése, működésének előkészítése, adminisztrálása, kerete, 
időbeosztása: 

A TK vezetését a legalább egy éves munkaviszonnyal rendelkező tag látja el (konferenciavezető), 
ő egyben a Kiskonferencia vezetője is.    
A konferenciavezető feladatai:  

- Legalább 1 nappal a konferencia előtt közzéteszi a konferencia napirendi pontjait, 

időkerettel (a stúdium témáját, gyermekmegbeszélés alanyát, művészeti foglalkozás 

témáját stb.) 

- Megadja a szót az egyes témákhoz való hozzászóláshoz, meghatározza annak időkeretét. 

Feladata, hogy a téma megmaradjon eredeti medrében, és ne fusson ki az időből. 

Amennyiben szükségesnek ítéli, megvonhatja a szót, lezárhatja a témát.  

- Jegyzőkönyvet, ún. „Emlékeztető”-t készít, melyben rögzíti az elmúlt konferencia lényeges 

gondolatait, határozatait, és jelzi a következő konferencia várható napirendi pontjait, 

időkerettel (a stúdium témáját, gyermekmegbeszélés alanyát, művészeti foglalkozás 

témáját), ismerteti a Kiskonferencia döntéseit (ezt a következő konferencián szóban is 

megteszi).  

- A Kiskonferencia) döntéseit román nyelvű kivonatban eljuttatja az Iskola többi szervének, a 

belső kommunikációs szabályzatnak megfelelően (különösen fontos szóban is ismertetni a 

két tagozat közös konferenciáján!)   

 
A TK időpontja: csütörtökön 14.15-16.15 (Kiskonferencia esetén 17 óráig), az éves 
eseménynaptárban megjelölt módon külön tagozati szinten vagy közösen a román tagozattal.    
 
A tagozati TK tartalmi felépítése: 

1. Felütés 5’: együttműködést elősegítő gyakorlatok 
2. Stúdium 25’: Közösen választott írott anyag tanulmányozása 
3. Művészeti foglalkozás (ünnepekre készülés v. egyéb, önképző és módszertani jellegű is): 30’ 



8 

 

4. Hírek, közérdekű információk, munkacsoportok, mandátumviselők beszámolói (nincs vita, 
megbeszélés, csak közlések vannak!). 15’ 

5. Pedagógiai munka (külön óvoda és iskola, időnként közösen is): 50’:  
a) gyermekmegbeszélés/osztálymegbeszélés (szempontjai, menete: lásd külön leírások)  
b) pedagógia műhely: az aktuális pedagógiai munkára való közös rátekintés, 

tapasztalatcsere: az előre jelentkező pedagógusok bemutatják, hogy a lehetséges, 
aktuális tananyagból milyen, az osztályhoz szervesen illeszkedőt választották ki, és 
miként közvetítették a gyerekek felé. Milyen nevelési, fejlesztési céljaik voltak, melyet az 
adott tananyag segítségével támogattak. Miként? Milyen füzetmunkák és egyéb munkák 
születtek, milyen nehézségek voltak, mit sikerült, mit nem elérnie a tervezettekből? 
Milyen értékelési módszert alkalmazott és az mit tükröz?  

c) a konferenciavezetőnek előre jelzett pedagógiai helyzet, eset megbeszélése. 
 

– 10 perc szünet – 
 

6. Kiskonferencia (szükség esetén, 16,30-17,00 között) 
 
 
A döntés és a szavazás előkészítésének menete és feltétele – minden döntést igénylő 
helyzetben – a következő: 

A Kiskonferencia elé az ügyek a következő menetrend szerint kerülnek: 
1. A kérdés felvetője írásban kifejti az ügyet a konferenciavezetőnek.  
2. A konferencián az adott időkeretben elhangzik a probléma szóbeli ismertetése, rövid 

észrevételek elhangoznak a problémával kapcsolatban, ezeket feljegyzik, majd delegálja a 
konferencia a problémát a megfelelő mandátumcsoportnak, megjelölve a megoldás 
kidolgozásának határidejét. Illetékes mandátumcsoport hiányában alakulhat ad-hoc 
mandátumcsoport az adott ügy kezelésére. 

3. Amennyiben a döntés a TK hatásköre, a döntést megelőzendően a konferenciavezető 
meghatározza, hogy hány alkalom, és mennyi idő (hány perc) szükséges az adott terület 
megismeréséhez, a vitákhoz, a vélemények megismeréséhez, majd azokat a 
találkozásokat levezeti. A döntés meghozatala előtt a Konferencia vezetője a kérdés 
megtárgyalásakor minden jogosult, hozzászólni kívánónak megadja a lehetőséget, hogy 
véleményét kinyilvánítsa az adott kérdésről. Ennek időtartamát a Konferencia vezetője 
szabja meg, mindenkire egységesen. Az elhangzott vélemények és a döntés kijelölt 
időpontja a Konferencia jegyzőkönyvében kerülnek rögzítésre. 

4. A döntés előtt ismertetik a végleges szöveget, ennek elfogadásáról a TK szavaz 
(amennyiben a döntés a TK hatásköre). A konferenciavezető kérhet próbaszavazást azt 
felmérendő, mekkora a javaslat támogatottsága. Konszenzustól távoli arány esetén 
elnapolhatja a döntést. 

 
Akik nincsenek jelen a döntésnél, ezzel lemondanak szavazati jogukról, kivéve, ha írásban 
elküldték szavazatukat a Konferencia vezetőjének, legkésőbb a Konferencia kezdetéig. 

 
 A döntésről a Konferenciavezető haladéktalanul értesíti írásban az érintetteket és a döntési 
folyamatban résztvevőket (a TK teljes vagy részleges jegyzőkönyve révén)! 
 
Szavazáskor az igenek és a nemek aránya dönt. A TK tagjainak joga van tartózkodni bármely 
kérdésben, illetve joga van szavazni bármely kérdésben (olyan kérdésben is, ami nem érinti, vagy 
amiről csak részleges információi vannak.) 
 
Ha a TK döntött egy ügyben, nem szavazhat még egyszer egyazon ülésen ugyanarról a kérdésről. 
A konferenciavezető feladata gondoskodni arról, hogy legyen felelőse a döntés végrehajtásának, 
továbbá legyen közös visszatekintés annak megvalósulásának módjára. 
 
Akinek aggályai vannak egy döntés szabályosságát illetően, a konferenciavezetőnél jelezze, ha 
nem kap megfelelő választ, az Igazgatótanácsnál fellebbezhet. Jogszerű döntés esetén a TK 
minden tagjának kötelessége képviselni a hozott döntést. 
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Döntési mandátummal rendelkező csoport/egyén esetén fontos, hogy a döntéshozó az érintettek 
véleményét megismerve hozza meg döntését, de ennek módját maga döntse el. 
 
Szavazati arányok: 

1. Új munkatárs felvételénél: 100%-os egyetértés szükséges. Nem szavazat, csak pedagógiai 
okokra vezetve lehetséges, szimpátia-antipátia ok nem fogadható el. 
2. Egy munkatárs elbocsátásának felmerülése esetén, vagy egy bizonyos (pl. egyik szakja 
taníthatóságának megvonása, más munkakörbe való helyezése, osztálytanítói vagy kísérői 
megbízásának visszavonása stb.) pedagógiai mandátum visszavonásakor a Konfliktuskezelő 
csoport kezeli a helyzetet és fogalmaz meg ajánlást:  75%-os támogatottság 
3.  SzMSz elfogadásakor: 75%-os támogatottság. 
4.  Házirend elfogadásakor: 75%-os támogatottság. 
6. Bérezési szempontok, költségvetés-javaslat elfogadásakor: 75%-os támogatottság, abban 

az esetben, ha több választási lehetőség van. 
Egyéb szavazással eldöntendő kérdésekben mindig a szavazást megelőzően kell a szavazati 
arányban megállapodni (alapértelmezésben ez 50 %). Szavazati joggal az rendelkezik, aki min. 

egy éve a Tanári Kollégium tagja. 
 
A Tanári Kollégium döntési és javaslattevési, véleményezési jogköre:  

a. a pedagógiai program elfogadása,  

b. az SzMSz és a házirend elfogadása, 

c. a tanév munkatervének, eseménynaptárának jóváhagyása, 

d. átfogó értékelések és beszámolók elfogadása, 

e. a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, 

f. a tanulók, munkatársak fegyelmi ügyeiben, konfliktusokban való eljárás (szakmai 

kompetencia alapján nevesített munkacsoport (Konfliktuskezelő csoport) javaslata 

alapján)  

g. tanárfelvétel és elbocsátás (szakmai kompetencia alapján nevesített munkacsoport 

(Személyügyi csoport) javaslata alapján); 

h. gyermekfelvétel és eltanácsolás (szakmai kompetencia alapján nevesített munkacsoport 
(Felvételizető csoport) javaslata alapján)  

i. az intézményvezetői programok szakmai véleményezése, 

j. a Tanári Kollégium képviseletében eljáró pedagógusok kiválasztása (igazgatótanácsi 

tagok, tagozatfelelős, országos W. szövetségi képviselő stb.), 

k. a diákönkormányzat működésének jóváhagyása, 

l. saját feladatainak és jogainak részleges átruházása (mandátumok kiosztása 

egyéneknek, munkacsoportoknak) 

m. egyéb, jogszabályban meghatározott ügyekben 

n. a munkatársak éves önértékeléseinek jóváhagyása, a személyes éves értékelések 

meghatározása 

o. szakmai etikai kódex létrehozása és betartásának követése 

p. javaslatot tesz az Igazgatótanács felé: helyi tanterv (CDS), tanítás menetének 

optimalizálása, tanárok díjazása, jutalmazása, pedagógusok esetében törvényes 

eljárások elindítása (gyenge szakmai teljesitmény vagy a szakmai etika megszegése 

miatt), költségvetés tagozatot érintő része.         

Megjegyzés: javasoljuk, hogy az Intézmény SzMSz-ében rögzítődjön, hogy ahol a romániai jogi 
keret más szervhez helyezi bizonyos döntési jogköröket (pl. az igazgatótanácshoz), az illető szerv 
változtatás nélkül elfogadja/magáévá teszi a TK vonatkozó döntését.   
 
A teljes Tanári Kollégium véleményét ki kell kérni a nevelési-oktatási intézmény 
működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Különösen: 
a) az intézmény költségvetésében a tagozatot érintő részének megtervezésében   
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b) a nevelési-oktatási intézmény beruházási és fejlesztési terveinek megállapításában, 
c) az iskolai felvételi követelmények meghatározásához, 
d) egyéb, jogszabályban meghatározott ügyekben, 

e) bérezési, anyagi juttatási szempontok meghatározása előtt 
f) új munkatárs felvétele és elbocsátása esetén  
g) minden olyan esetben, amely az iskola életében még nem fordult elő 
 
 
A TK állandó mandátummal rendelkező munkacsoportjai/mandátumviselői (a mandátumok 
leírását lásd a mellékletben):    

- Konfliktuskezelő csoport (közös a román tagozattal, a folyamat anyanyelven zajlik)  
- Felvételiztető csoport (külön óvoda és iskola) 
- Személyügyi csoport (külön román és magyar tagozat)  
- PR és kommunikáció (külön román és magyar tagozat) 
- tagozatfelelős  
- programigazgató (közös a román tagozattal)  
 
 
Az időszakos vagy pontszerű mandátumokat a TK tanév elején (vagy szükség szerint) fogalmazza 
meg és osztja ki.     
 
 
 
 
 
 

3.2. Munkacsoportok, egyéni mandátumviselők   
 

A TK munkacsoportjai, egyéni mandátumviselői mellett az Intézményben szülői, valamint vegyes 
(szülő-tanár) munkacsoportok vannak.  
 
A TK munkacsoportjai, egyéni mandátumviselői: 

- Konfliktuskezelő csoport (közös a román tagozattal, a folyamat anyanyelven zajlik)  
- Felvételiztető csoport (külön óvoda és iskola) 
- Személyügyi csoport (külön román és magyar tagozat)  
- tagozatfelelős  
- programigazgató (közös a román tagozattal)  
 
Szülői munkacsoportok: Festés-szerelések (közös a román tagozattal), Takarítás (közös a román 

tagozattal), Pénzügyi ellenőrző csoport (közös a román tagozattal).   
 
Vegyes (szülő-tanár) munkacsoportok: Rendezvényszervező csoport (közös a román tagozattal), 

Iskolaszépítő csoport (közös a román tagozattal), Gazdasági csoport (közös a román tagozattal), 
PR és kommunikáció (külön román és magyar tagozat). 
  
A mandátumok részletes leírása a Mellékletben található (csak a Tagozatot érintők). 
 
Minden tanév elején a Tagozat közösségét tájékoztatni kell a különböző szervek, munkacsoportok 
tagjainak és vezetőinek nevéről, elérhetőségük módjáról, erről a tagozatfelelős gondoskodik.  
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4. Szabályzatok, eljárásrendek   
 
Jelenleg Tagozatunk a következő szabályzatokkal és eljárásrendekkel rendelkezik. Ezek 
megtalálhatók a mellékletben, illetve letölthetők a honlapunkról:      
 

a) Házirend – iskola, Hajnal-negyed (román nyelven)   

b) Óvodai működési szabályzat – Hajnal-negyed  

c) Napközis / After-school program szabályzata   

d) Óvodai felvétel eljárásrendje  

e) Iskolai felvétel eljárásrendje  

f) Eljárásrend konfliktusok esetén  

 

 

5. Záró rendelkezések 

 
A hatálybalépés ideje: 2013. szeptember 12., a TK által elfogadva. 
 
A felülvizsgálat rendje: évente. 

 

 

 

 

 

 
A TK által elfogadva:   Név: ___________  Funkció: __________ Aláírás: _____________ 
Dátum: 
 
A SzKT által véleményezve: Név: ___________  Funkció: __________ Aláírás: _____________ 
Dátum: 
 
Az IT által jóváhagyva:   Név: ___________  Funkció: __________ Aláírás: _____________ 
Datum:  

 

 



 
 

Regulament 
de ordine interioară 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liceul Waldorf cu grupe de grădiniţă Cluj-Napoca 
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Regulament de ordine interioară – treapta şcolară 
 
 
 
 

Şcoala este al doilea cămin al nostru. Este de datoria noastră s-o respectăm şi să-i 
aducem renume. Liceul Waldorf se adresează tuturor copiilor fiind cu adevărat o “şcoală de 
cultură generală” evitându-se orice specializare timpurie. Tânărul trebuie să cunoască şi să 
vieţuiască mai multe domenii de activitate, diferite meserii, ştiinţe sau arte, pentru a-şi putea 
stabili drumul în viaţă în deplină cunoştinţă de cauză. 

Diferitele discipline din şcoala noastră (artistice, meşteşuguri sau ştiinţe) nu se 
studiază pentru informaţiile aduse ci datorită efectului lor formator. Fiecare domeniu este 
valoros prin ceea ce formează în tânăr, nu prin cantitatea de cunoştinţe ce i-o oferă. 

Elevii studiază pe parcursul liceului o serie de biografii ale diferitelor personalităţi 
(artistice, ştiinţifice, istorice). Pentru o maturizare sănătoasă a personalităţii sale, tânărul de 
liceu are nevoie de astfel de modele, care-l vor sprijini în alegerea drumului în viaţă. 

Volumul prea mare de informaţie pe care elevii sunt nevoiţi să-l asimileze poate avea 
un efect mai mult inhibitor decât creativ. Din contră, păstrarea în limite rezonabile a volumului 
informaţional dă posibilitatea de a stimula imaginaţia şi simţul creativ al elevului. De exemplu, 
ponderea cercetării diferitelor domenii ale matematicii este mai ridicată în Liceul Waldorf, în 
detrimentul cantităţii exagerate de exerciţii ce trebuie parcurse în mod obişnuit de către elevi. 

Liceul Waldorf Cluj-Napoca face parte din grupul şcolilor a căror activitate pedagogică 
este coordonată sub egida Federaţiei Waldorf din România, de către Asociaţia Freunde der 
Erziehungskunst Rudolf Steiners din Germania şi a Comisiei Naţionale pentru Alternative 
Educaţionale – CNAE – din cadrul Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului din România, 
şi beneficiază de îndrumarea şi controlul acestora.  
 
 

A1. 1. Principii de bază ale pedagogiei  Waldorf 

Mai presus de toate, această şcoală îşi propune dezvoltarea copiilor din toate 
punctele de vedere, într-un mod cât mai armonios. 
  Ca diferenţe, cele mai evidente faţă de sistemul clasic de învăţământ, în Şcoala Waldorf: 
 Exerciţiile şi cunoştinţele, materia în general nu reprezintă un scop în sine, ci sunt 

privite ca modalităţi de a dezvolta în copil toate acele capacităţi necesare unui om complet.  
 În special la clasele primare, nu se dau note sau calificative, elevii primind la sfârşitul 

clasei o caracterizare completă scrisă de învăţător şi profesorii săi; 
 Nu se folosesc obligatoriu manuale, elevii putând folosi, pe lângă caietul cu notiţe, 

toată gama de cărţi existente în legătură cu domeniul studiat. Acest lucru nu elimină 
posibilitatea folosirii manualelor aprobate de Ministerul Educaţiei. 
 Materiile principale (limba româna, respectiv maghiară, matematica, istoria, biologia, 

geografia, fizica şi chimia) sunt predate în module (epoci) de câte 3-4 săptămâni. Elevul 
studiază câte o astfel de materie zilnic, primele două ore, timp de 3-4 săptămâni, după care 
se trece la o altă materie. Abilităţile, adică limbile străine, sportul, muzica, cursurile artistice, 
cât şi orele de exerciţiu la literatură, gramatică şi matematică apar în orar după primele două 
ore; 
 Pe lângă preocuparea clasică pentru diferite ştiinţe, există o preocupare importantă şi 

pentru educaţia sufletească şi spirituală. Şcoala Waldorf  încearcă pur şi simplu să educe 
omul în ansamblul său, arta şi religia împletindu-se cu predarea ştiinţifică, armonizând 
procesul educaţional 
 Aspectele educative sunt prioritare faţă de cele instructive, disciplinele şcolare nefiind 

privite ca scop în sine, ci ca mijloace educaţionale. 
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A1. 2. Organizarea programului în Liceul Waldorf Cluj-Napoca  
 

A1.2.1. Conduita a elevilor 
 

Liceul asigură supravegherea copiilor începând cu ora 7,45. Până la începerea 
cursurilor securitatea elevilor şi ordinea este asigurată de persoanele de serviciu. Aşteptăm 
de la toţi elevii să sosească în clădire cu cel puţin 5 minute înainte de începerea cursurilor; 
 Elevii efectuează activitatea zilnică în conformitate cu îndrumările dascălului, prin muncă 

disciplinată, respectând astfel şi dreptul colegilor lor la învăţătură. 
 În pauze, elevii pot sta în sala de clasă, pe holuri sau în curte. În timpul pauzei lămpile se 

sting în sălile de clasă şi se aeriseşte. 
 Elevii au dreptul de a intra în sala profesorală, în secretariat sau alte birouri ale şcolii 

după ce bat la uşă şi se adresează cuviincios. 
 
A1.2.2. Desfăşurarea orelor de curs  

 Învăţătorul întâmpină elevii cu o strângere de mână, după care se salută reciproc;  
 Dascălul organizează activitatea de la ore; acesta împreună cu elevii cad de acord 

asupra principiilor şi criteriilor de realizare/absolvire a fiecărei activităţi. Când se sună, 
dascălul îşi termină ora. 
 În bibliotecă, sala de gimnastică şi sala de calculatoare elevii pot intra numai sub 

supravegherea unui dascăl.  
 La sfârşitul orelor elevii îşi împachetează echipamentul, aranjează sala şi pleacă acasă/ 

la activităţile organizate sub îndrumarea dascălilor în alte spaţii. 
 
Programul de activitate 
      8 – 9:50: curs principal  
10:10 – 11:00: curs de specialitate  
11:10 – 12:00 curs de specialitate 
12:10 – 13:00 curs de specialitate 
13:10 – 14:00 curs de specialitate 
14:10 – 15:00 curs de specialitate 
În funcţie de ora încheierii programului de cursuri, elevii care servesc masa şi iau parte la alte 
activităţi, intră în programul organizat de dascăli. 
 Elevii pot părăsi incinta liceului doar cu acordul învăţătorului/dirigintelui sau a directorului. 
 Ora de curs începe după sunetul clopoţelului; elevii au obligaţia să aştepte începutul orei 

în sala de clasă, pregătiţi de începerea cursului. 
 Fiecare elev are datoria de a-şi pregăti materialele pentru studiu stabilite la începutul 

anului, respectiv la ora anterioară. În cazul în care în repetate rânduri lipseşte echipamentul 
necesar, fapt ce împiedică învăţarea la ora respectivă, elevul comite un act indisciplinar şi 
primeşte avertisment. Acest fapt este anunţat de către profesorul de la clasă părinţilor. 
 Din interes pentru propria evoluţie, elevii se pregătesc pentru orele de curs, îşi realizează 

temele de casă, individuale sau de grup;  
 În cazul în care elevul absentează, acesta are datoria de a veni la ora următoare la 

această materie cu lecţia copiată în caiet. Recuperarea cunoştinţelor pierdute se va face 
până la o dată stabilită de dascăl. Părintele elevului în cauză este responsabil de respectarea 
acestor cerinţe. 
 Elevul are obligaţia să cunoască şi să îndeplinească prevederile în caz de incendiu sau 

alte situaţii de urgenţă şi de securitate a muncii, să se deplaseze disciplinat în clădire; 
 Elevii au obligaţia să participe la serbările şcolii, purtând vestimentaţie potrivită 

evenimentului respectiv. 
 
A1.2.3. Finalul programului  

 După ultima oră de curs, sau la sfârşitul oricăror activităţi elevii pot părăsi clădirea în 
grup sau individual, în mod disciplinat, după ce au lăsat sala de curs în ordine, curată. 
 Subliniem faptul că sala trebuie lăsată curată şi în cazul în care s-a desfăşurat 

programul de semiinternat. În acest scop, vor fi desemnaţi elevi de serviciu şi vor fi învăţaţi să 
lase clasa în ordine la finalul fiecărei zile. 
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 Datorită faptului că după terminarea orelor nu există personal pentru supravegherea 
elevilor care nu participă la acţiunile organizate de şcoală, pentru a asigura securitatea 
copilului pe perioada cât el se află în perimetrul şcolii, elevii care vor fi găsiţi după amiaza 
nesupravegheaţi, atât în clădire cât şi în curtea şcolii, vor fi introduşi în programul de 
semiinternnat. În acest caz părinţii vor plăti taxa de semiinternat pentru ziua respectivă. 
 
A1.2.4. Absenţele şi motivarea lor  

 Absenţele datorate îmbolnăvirii elevilor, bolilor molipsitoare în familie sau altor cazuri 
de forţă majoră dovedite cu acte legale, sunt considerate motivate. 
 Motivarea absenţelor se efectuează pe baza următoarelor acte:  

o adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar sau de medicul de familie şi 
avizată de medicul şcolar;  

o adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară, în cazul în care 
elevul a fost internat în spital, avizat(ă) de cabinetul şcolar;  

o cererea scrisă a părintelui/tutorelui legal al elevului, adresată directorului unităţii 
de învăţământ şi aprobată de acesta, în urma consultării cu dirigintele/învăţătorul clasei, 
pentru maxim trei zile lucrătoare pe semestru. Pentru motivarea mai multor absenţe, 
părintele poate solicita avizul direcţiunii. 

 Motivarea absenţelor se face de către învăţător sau diriginte, în ziua prezentării actelor 
justificative.  
 Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen de 

maxim 7 zile de la reluarea activităţii elevului şi vor fi păstrate de către învăţător/diriginte pe 
tot parcursul anului şcolar. Nerespectarea termenului de 7 zile atrage, de regulă, declararea 
absenţelor ca nemotivate. 
 Părintele/tutorele legal are obligaţia de a informa personal, telefonic, 

învăţătorul/dirigintele clasei despre motivul absentării copilului propriu. În cazul elevilor din 
clasele primare, părintele/tutorele legal are obligaţia de a prezenta, personal, învăţătorului 
actele justificative pentru absenţele copilului lor.  
 La cererea scrisă a unităţilor sportive de performanţă şi a federaţiilor de specialitate, 

învăţătorul/dirigintele poate aproba motivarea absenţelor elevilor care participă la 
cantonamente şi la competiţii de nivel local, naţional şi internaţional, cu condiţia recuperării 
materiei, în vederea încheierii situaţiei şcolare.  
 În cazul în care un elev de la ciclul primar nu se simte bine, plecarea din şcoală se 

permite doar după ce dascălul a anunţat părintele şi acesta a consimţit plecarea elevului; în 
caz contrar elevul rămâne în şcoală, sub supraveghere, până la acţiunea întreprinsă de 
părinte. 
 În cazul în care un elev absentează nemotivat, învăţătorul/dirigintele are obligaţia de a 

anunţa părinţii. În absenţa dirigintelui, sarcina îi revine profesorului de la clasă. Numărul de 
telefon a părintelui se află pe ultima pagină a catalogului sau la secretariat.  
 
A1.2.5. Rezolvarea problemelor administrative  

 Pentru rezolvarea problemelor administrative elevii şi părinţii se pot adresa 
secretariatului / dnei secretare în zilele de lucru, între orele 8:00-9:00 şi 12:00-14:00. 
 Plata contribuţiilor părinţilor (fondul de sprijin instituţional), a costurilor de masă, a 

programului de semiinternat şi a altor programe extracurriculare se face în biroul fundaţiei 
EPL. 
 Aspectele financiare la nivelul grupelor/claselor sunt stabilite de comun acord de către 

dascăl şi colectivul de părinţi, punându-se în practică în consecinţă.  
 
A1.2.6. Şedinţele cu părinţii şi serbările  

 Părinţii sunt rugaţi ca la şedinţele/seratele cu părinţii, la evenimentele organizate pentru 
părinţi să vină dacă se poate, fără copii. Dacă acest fapt nu se poate realiza, atunci copiii se 
pot juca în sala de la semiinternat. Organizarea supravegherii copiilor de către un adult cade 
în sarcina părinţilor. Copiii nu pot să fie singuri nici la aceste ocazii. Cu aceste ocazii sau în 
cazul serbărilor de la sfârşit de epocă, părinţii se vor asigura ca la plecare sălile folosite să fie 
pregătite în ordine şi curăţenie pentru activitatea din ziua următoare.  



Regulament de ordine interioară – treapta şcolară 

Liceul Waldorf Cluj Napoca 5/10 

 La serbări învăţătorii asigură supravegherea elevilor.  
 Calendarul serbărilor şi a altor activităţi se realizează la începutul anului şcolar, se 

afişează pe avizier, în sala profesorală şi se publică pe pagina web. 
 
 

A1. 3. Drepturile elevilor 

 Elevii Liceului Waldorf se bucură de toate drepturile conferite de Constituţia României 
şi de cele prevăzute în ROFUIP. 
 Elevii beneficiază de asistenţă medicală şi asistenţă psihopedagogică gratuită, 

acordate de medicul şcolar şi psihologul şcolar. 
 Elevii  Liceului Waldorf pot participa la excursii şi tabere organizate de şcoală, în ţară şi 

străinătate, sub supravegherea dascălilor. 
 Elevii care participă la olimpiade pot beneficia de zile de pregătire individuală astfel: 

pentru faza locală 2 zile; faza judeţeană 3 zile; faza naţională 5 zile. În acest caz, profesorii 
consemnează absenţele în catalog, urmând ca acestea să fie motivate de către diriginte la 
cererea scrisă a elevului. Această cerere va fi semnată de către elev şi de profesorul care l-a 
pregătit. 
 Este dreptul elevului să crească şi să înveţe în instituţia de învăţământ într-un mediu 

sigur şi sănătos. Timpul său pentru şcolarizare este astfel format de instituţie, încât să 
corespundă vârstei şi gradului său de dezvoltare, să ofere timp de odihnă, recreere, mişcare, 
posibilitate de sport şi masă. Este dreptul elevului să primească o educaţie potrivită 
capacităţilor şi îndemânărilor sale, să-şi continue studiile după propriile capacităţi. 
 Este dreptul elevului să aleagă dintre cursurile opţionale, să participe la cercurile de 

elevi, sau, începând din treapta liceală, să participe la Consiliului elevilor. Orice elev al 
Liceului Waldorf are dreptul să facă parte din cercurile şcolii, culturale, artistice, de sport sau 
de altă natură, să folosească, conform destinaţiei, toate echipamentele şcolii. Elevul de liceu 
poate alege şi poate fi ales reprezentant al elevilor în Consiliul elevilor. Elevii Liceului Waldorf, 
au dreptul, în condiţiile legii, să primească burse, facilităţi financiare sau materiale de drept în 
cazul celor asigurate în sistemul de învăţământ public, sau pe baza unor selecţii în cazul 
burselor private. 
 Consiliul elevilor,  deleagă un reprezentant în Consiliul de Administraţie în subiectele 

care au o influenţă asupra elevilor, unde are drept de consultare. Reprezentantul Consiliului 
elevilor poate să-şi exprime părerea la conceperea Regulamentului de Ordine Interioară. 
 
 

A1. 4. Îndatoririle elevilor 

 Este obligaţia elevului, să participe la cursurile/activităţile obligatorii sau opţionale, din 
momentul începerii orelor.  
 Elevul trebuie să-şi îndeplinească obligaţiile de studiu prin muncă continuă şi 

comportament disciplinat, corespunzător capacităţilor sale. 
 Elevii au datoria să ocrotească integritatea corporală şi sănătatea propriului corp şi al 

colegilor.  
 În Liceul Waldorf toţii elevii au obligaţia să îngrijească obiectele încredinţate lui sau 

folosite pe parcursul studiilor, să ocrotească echipamentele şi baza materială a şcolii (cărţi, 
obiecte de specialitate etc.) În cazul deteriorării unor bunuri, acestea vor fi înlocuite pe 
cheltuiala celui care a comis fapta sau, dacă nu se poate stabili vinovatul, pe cheltuiala 
colectivului clasei care a utilizat respectivul obiect; 
 Elevii care beneficiază de programul "Lapte şi corn" au datoria de a arunca la gunoi 

ambalajele de la acest program. 
 Elevii sunt obligaţi să anunţe de urgenţă, pe primul angajat al şcolii pe care îl găsesc, 

referitor la: 
a) existenta unei situaţii deosebite (violenţă, conflict, agresiune etc.).  
b) prezenţa în clădiri sau în curtea unităţii şcolare a unor persoane suspecte sau aflate în 
situaţia de a produce evenimente nedorite; 
c) existenta unor pachete, bagaje sau alte obiecte suspecte sau lăsate fără supraveghere. 
 Se interzice introducerea în şcoală a aparaturii electronice (radio-casetofoane, 

calculatoare etc.) fără acordul conducerii şcolii şi fără supravegherea unui cadru didactic. 



Regulament de ordine interioară – treapta şcolară 

Liceul Waldorf Cluj Napoca 6/10 

 Se interzice aducerea în incinta şcolii a unor persoane străine care pot tulbura 
activitatea unităţii şcolare. 
 Se interzice elevilor intrarea în curtea şcolii cu orice tip de autovehicul. 
 Este interzis elevilor: 

a) să distrugă documente şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole etc.; 
b) să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ; 
c) să părăsească incinta instituţiei pe parcursul desfăşurării programului; 
d) să aducă şi să difuzeze în unitatea de învăţământ materiale care, prin conţinutul lor, 

atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă 
violenţa şi intoleranţa; 

e) să organizeze şi să participe la acţiuni de protest care afectează desfăşurarea activităţii 
de învăţământ sau care afectează frecvenţa la cursuri a elevilor; 

f) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ; 
g) să deţină şi să consume în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara ei droguri, băuturi 

alcoolice, ţigări şi să participe la jocuri de noroc; 
h) să introducă în perimetrul unităţii de învăţământ orice tipuri de arme sau alte 

instrumente, precum muniţie, petarde, pocnitori etc., care prin acţiunea lor pot afecta 
integritatea fizică şi psihică a colectivului de elevi şi a personalului unităţii de învăţământ; 

i) să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic; 
j) să utilizeze telefoanele celulare în timpul orelor de curs, a examenelor şi a concursurilor; 
k) să înregistreze audio sau video activităţile din şcoală fără acordul profesorilor sau al 

conducerii liceului; 
l) să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în 

perimetrul unităţii de învăţământ; 
m) să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi 

faţă de personalul unităţii de învăţământ; 
n) să frecventeze barurile, cazinourile şi sa practice jocurile de noroc; 
o) să deranjeze desfăşurarea activităţilor din şcoală inclusiv prin întârzieri repetate de la 

cursuri. 
  

 
A1. 5. Recompensarea elevilor  

Pe lângă notele sau calificativele care prezintă evaluarea tehnică la fiecare materie şi pe 
lângă evidenţierile prezentate în certificatele de sfârşit de an, în şcolile Waldorf apar mult mai 
des recompensele, mai ales cele verbale. Ele au rolul de a stimula elevii.  

 Este felicitat un elev care are un comportament colegial deosebit, care are rezultate 
deosebite la învăţătură şi purtare sau care contribuie la păstrarea şi ridicarea renumelui şcolii. 

 Primeşte felicitare colectivă sau recompensă, colectivitatea care a efectuat o muncă 
comună deosebită, sau a arătat o prestaţie comună deosebită.  
 
A1.5.1. Formele felicitărilor 

Felicitările pot fi din partea unui profesor de specialitate, din partea învăţătorului/dirigintelui, 
din partea consiliului profesoral sau a directorului liceului. Felicitările  pot fi sub formă de 
diplomă sau o certificare colectivă.  
 
A1.5.1.1. Felicitarea din partea unui profesor de specialitate  

Profesorul de specialitate poate felicita un elev dacă la materia respectivă, s-a produs o 
îmbunătăţire considerabilă, dacă în muncă individuală de cercetare sau documentare a 
efectuat o muncă remarcabilă sau dacă acesta a fost premiat la diferite concursuri.  
Felicitarea este consemnată  de către profesor în certificatul de sfârşit de an. 
  
A1.5.1.2. Felicitarea  din partea învăţătorului/dirigintelui  

Primeşte felicitare din partea învăţătorului elevul care: 
 a efectuat o muncă remarcabilă în organizarea, derularea unui eveniment la nivelul 

clasei sau al şcolii 
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 a desfăşurat o perioadă mai lungă de timp o activitate de sprijinire, patronare a unui alt 
coleg; 

 şi-a asumat o sarcină în viaţa clasei pe care a dus-o la bun sfârşit timp îndelungat şi în 
mod responsabil. 
Felicitarea din partea învăţătorului/dirigintelului se dă de către învăţător/diriginte, cu 
consultarea părerii colectivităţii, la finalul unei epoci sau la sfârşitul anului. 
 
A1.5.1.3. Felicitarea din partea Directorului sau Consiliului Profesoral  

Directorul poate înmâna o felicitare din partea Consiliului Profesoral elevului/colectivului care: 
 a fost premiat la concursuri de specialitate judeţene, regionale sau naţionale 
 a fost premiat la competiţii sportive sau alte concursuri la nivel judeţean, regional sau 
naţional 
 a efectuat o muncă comună într-un mod remarcabil; 
 a avut un rezultat deosebit. 

Felicitarea din partea Directorului sau a Consiliului Profesoral se anunţă în faţa colectivului 
şcolii, cu specificarea rezultatului.  
 
 
 

A1. 6. Reguli privind comportamentul elevilor 
 
 
A1.6.1. Comportamentul în şcoală 
 
Pentru toată lumea, adulţi şi elevi, pe tot parcursul desfăşurării activităţii în şcoală şi în 
curtea şcolii, este interzis fumatul atât a ţigaretelor obişnuite cât şi a ţigărilor 
electronice. 

A1.6.1.1. Reguli în curte  

 Dimineaţa,  începând cu ora 7: 45 este asigurată supravegherea elevilor.  
 În pauze, elevii au program liber. Elevii nu au voie să depăşească limitele curţii 

destinate elevilor. 
 Profesorul de serviciu decide pentru fiecare copil în parte dacă are sau nu dreptul să se 

caţere în copaci sau în ce măsură are dreptul de a folosi leagănele sau alte jocuri din 
curte. 

 Pe perioada pauzelor copii trebuie să ocrotească spaţiile verzi şi în special pomii.  
 În caz de vreme ploioasă se foloseşte încălţămintea de ploaie. Rugăm părinţii fiecărui 

copil de la ciclul primar să asigure propriilor copii cizme de cauciuc. La intrarea în 
şcoală, copiii trebuie să-şi cureţe cizmele de covoarele puse special în acest scop. 

 În timpul iernii, la derdeluş copii trebuie să fie atenţi să nu se rănească pe ei sau pe alţi 
colegi. 

 
A1.6.1.2. Reguli privind orele de curs 

Din partea tuturor elevilor se aşteaptă respectarea următoarelor reguli de bun simţ: 
 Să ajungă la orele de curs la timp. Cursul principal fiind deosebit de important, este 

indicat ca fiecare elev să fie prezent măcar cu 5 minute înainte de începerea lui.   
 Să-şi îngrijească banca, scaunul, ghiozdanului şi celelalte echipamente şcolare. 
 Dacă elevul are ceva de spus, îşi anunţă intenţia prin ridicarea mâinii. 
 Activităţile individuale se rezolvă în linişte.  
 Activităţile de grup se desfăşoară în şoaptă cu partenerii. 
 După ultima oră, scaunul se pune pe bancă. 
 După orele de curs fiecare elev îşi strânge gunoiul (inclusiv din bancă) şi îl aruncă în 

coş. 
 După orele de curs, elevii de serviciu, mătură în sală, şterg tabla, strâng gunoiul, pun 

obiectele la locul lor. 
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A1.6.1.3. Reguli privind orele de sport 
 
 Accesul în sala de gimnastică se face numai sub supravegherea unui dascăl şi în 

vestimentaţia cerută de profesorul de sport.  
 Utilizarea echipamentelor şi a aparaturii se face doar după un instructaj prealabil şi 

numai în scopul în care au fost create. 
 În timpul orelor de educaţie fizică, copiii să aibă grijă în mod deosebit de integritatea 

corporală proprie şi a colegiilor.  
 În cadrul orelor de sport, elevii trebuie să se comporte în spirit sportiv, de fair-play, 

indiferent dacă sunt învingători sau învinşi.  
 
 
A1.6.1.4. Relaţia cu adulţii, cu colegii  

Aşteptăm de la toţi elevii din Liceul Waldorf, să se străduiască să fie atenţi cu dascălii şi cu 
colegii lor, să aibă un limbaj potrivit vârstei, fără ridicări de tonuri şi fără cuvinte nepotrivite, 
atât la adresa personalului şcolii cât şi la adresa colegilor sau a oricărei alte persoane cu care 
vorbesc. Acţiunile unui elev trebuie să se situeze sub egida: ” Mă străduiesc să mă comport 
cu alţii aşa cum mi-ar place să se comporte şi alţii cu mine.” În această direcţie, amintim 
câteva direcţii care se cer respectate: 
 Participarea la activităţile comune. 
 Ajutorul dat colegilor 
 Ajutorul oferit se acceptă mulţumind, sau se refuză politicos. 
 Colegii care au fost bolnavi se ajută în recuperarea materiei. 
 Se ocolesc cuvintele dure, jignitoare, înjurăturile. 

În general sunt importante şi trebuie cultivate în şcoală virtuţile culturii relaţiilor umane: 
demnitatea, adaptabilitatea, fidelitatea, sinceritatea, solidaritatea, respectul, răbdarea. 

 
A1.6.1.5. Relaţia cu obiectele din şcoală 

Se aşteaptă, ca elevii liceului nostru să păstreze pe cât posibil ordinea şi curăţenia din şcoală. 
În acest sens elevul: 
 nu aruncă nimic pe jos; ridică lucrurile căzute; 
 are grijă de integritatea mobilierului (scaunele, băncile etc.); 
 predă dascălului obiectele străine găsite; 
 nu distruge obiecte, nici chiar pe cele proprii; 
 la toaletă, trage apa după folosirea WC-ului, după spălarea mâinilor închide robinetul şi 

întotdeauna închide uşa toaletei.   
 
 
A1.6.1.6. Folosirea echipamentelor electronice 

În Liceul Waldorf: 
 este interzisă folosirea  jocurilor electronice, MP3-playere etc. în incinta şcolii.  
 este interzisă folosirea telefoanelor mobile în timpul orelor. Este obligatoriu punerea 

telefonului pe “silent” pe parcursul orelor şi a celorlalte activităţi din cadrul şcolii. Părinţii au 
obligaţia să se asigure că elevul ştie cum se trece telefonul mobil pe “silent”. Rugăm părinţii 
să nu-şi apeleze copiii în timpul programului. În cazuri excepţionale, aceştia pot suna la 
secretariatul şcolii rămânând în sarcina secretarei anunţarea copilul.  
 până în clasa a V-a telefoanele mobile nu trebuie să fie aduse în şcoală, decât dacă 

copilul se duce singur acasă, caz în care învăţătorul/dirigintele trebuie anunţat despre acest 
aspect. 
 la toţi elevii descurajăm folosirea telefoanelor chiar şi în timpul pauzelor.   
 în cazul în care un elev se joacă în timpul orei cu telefonul mobil, profesorul de la clasă 

are dreptul de a confisca telefonul; acelaşi lucru este valabil şi pentru orice altă aparatură, 
“gadget” sau alte jucării. Aceasta se va înapoia personal părintelui, după o discuţie prealabilă.  

Rugăm insistent părinţii să ne sprijine în respectarea acestor cerinţe. 
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. 
A1.6.2.  Ţinuta/vestimentaţia 

Elevii trebuie să aibă o ţinuta decentă atât în şcoala, cât şi în afara ei. Ţinuta decentă 
înseamnă fără frizuri ostentative (ţepi, creastă etc.), haine fără inscripţii sau desene 
obscene,  păr nevopsit în culori stridente şi: 
Pentru băieţi: 

 Pantaloni lungi 
 Cămaşă sau tricou 
 Păr tuns  

Pentru fete 
 Bluze  cu decolteu decent şi care să acopere abdomenul 
 Haine netransparente 
 Pantaloni cu talie normală 
 Fusta să nu fie prea scurtă; maxim o palmă deasupra genunchilor. 

Până în clasa a VI-a în sala de clasă se foloseşte încălţăminte de schimb.  
 
A1.6.3. Activităţi în afara programului şcolar 
 
A1.6.3.1. Luarea mesei 

Fiecare învăţător/diriginte îşi organizează pauza pentru masă, după cum crede de cuviinţă. 
Elevii sunt rugaţi să arunce toate resturile la gunoi. Elevii care doresc să ia masa la cantina 
şcolii sunt rugaţi să anunţe dimineaţa înainte de ora 8 şi să respecte regulile impuse de 
personalul cantinei. 
 
A1.6.3.2. Biblioteca 

 Accesul elevilor în bibliotecă se face numai însoţit de un dascăl. 
 Cărţile împrumutate se returnează la termen.  
 Rugăm elevii să aibă grijă de integritatea şi curăţenia cărţilor.   

 
 
A1.6.3.3. Vizitele la cinema, teatru, operă etc 

Chiar dacă sunt în afara spaţiului şcolii, copiii sunt totuşi elevi ai şcolii noastre, de aceea 
dorim ca ei să se poarte civilizat indiferent de locul în care se află. De aceea, în cazul 
spectacolelor dorim ca elevii să:  
 ajungă la spectacol punctual; 
 au deranjeze spectatorii cu discuţii şi alte zgomote; 
 îşi aştepte cu răbdare rândul fără a se înghesui; 
 nu pună picioarele pe scaun; 
 arunce hârtiile şi alt gunoi numai în coş; 
 îşi închidă telefonul mobil; 
 se conformeze normelor de comportament adecvat ocaziilor sociale. 

 
A1.6.3.4. Deplasare, transport 

La deplasarea cu mijloacele de transport, elevii Liceului Waldorf respectă următoarele reguli: 
 dau totdeauna prioritate celor mai în vârstă,  
 nu îngreunează deplasarea celorlalte persoane. 
 în mijloacele de transport în comun, la urcare şi coborâre sunt politicoşi. 
 cedează locul celor vârstnici, bolnavilor, mamelor cu copil mic sau gravidelor. 
 în timpul deplasării discută cu prieteni liniştiţi, nu ridică tonul şi nu vorbesc urât. 
 În cazul deplasărilor mai lungi cu autocarul, trenul sau avionul, elevii vor fi instruiţi de 

către cadrele didactice însoţitoare. Instruirea se va finaliza cu semnarea unui contract între 
părinţi şi dascăli; în cazul elevilor peste 14 ani contractul va fi semnat şi de către elev. 
Dacă vin cu bicicleta la şcoală lasă bicicleta în locul desemnat, până la terminarea orelor. 
 



Regulament de ordine interioară – treapta şcolară 

Liceul Waldorf Cluj Napoca 10/10 

A1. 7. Reguli şi măsuri disciplinare  
 
Un elev care încalcă o regulă privind ordinea muncii la clasă, a activităţilor extracurriculare, a 
evenimentelor şcolare, în funcţie de gravitatea faptei, primeşte o atenţionare sau măsură 
disciplinară de diferit grad. Aceste măsuri se iau în cadrul unei proceduri disciplinare. Decizia 
disciplinară se redactează în scris.  
Procedura disciplinară poate fi solicitată de învăţătorul/dirigintele sau profesorul de 
specialitate al elevului, şi comisia care efectuează procedura trebuie să se pună pe rol dacă 
învăţătorul/dirigintele şi CP împreună consideră oportună declanşarea procedurii.    
 
Măsuri disciplinare se aplică în funcţie de gravitatea faptei, în următoarea ordine: 

 discuţie a învăţătorului/dirigintelui cu elevul în cauză,  
 avertizare în scris aplicată de către învăţătorul/dirigintele elevului, urmată de chemarea 

părinţilor la şcoală; 
 audiere în cadrul Consiliului Profesoral, avertizare din partea Consiliului Profesoral; 

Această sancţiune va fi însoţită de înştiinţarea scrisă adresată şi înmânată personal 
părinţilor elevului.  

 În cazul sancţiunilor grave se poate trece la ultima etapă, cea a exmatriculării, în 
condiţiile impuse de ROFUIP (Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor 
din Invăţământului Preuniversitar).  
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MELLÉKLETEK 

2. sz. melléklet: Óvoda működési szabályzata (Hajnal negyed)  
   
 
Az óvoda működési szabályzata  
 
Alapelvek  

A Waldorf pedagógia, az iskoláskor előtti időszakot is beleértve, az emberi fejlődés törvényeinek 
ismeretein, a testi és lelki egészség megőrzésén, valamint a társadalmi életben való tevékeny 
résztvételen alapszik.  

Rudolf Steiner embertana a Waldorf óvodát, mint intézményt arra az elvre építi, mely szerint „az 
ember csak embertől tanul meg embernek lenni”.  

A nevelési folyamatban a szülőknek és a nevelőknek állandóan szem előtt kell tartaniuk azokat az 
alapvető törvényeket, amelyek erre az életkorra jellemzőek és amelyek a gyermek harmonikus 
fejlődését biztosítják.  

Egyik ilyen alapvető törvény az, hogy a gyermek utánzás által tanul. A gyermek eleve egy 
bizalommal teli odaadással születik, amely korának jellemző akaraterejével egyesülve utánzási erővé 
alakul át. Mindent leutánoznak, a gesztusainkat, a tartásunkat, a bemutatott képeket, de még a 
gondolatainkat is. Szeretetet adni és kapni csakis emberre jellemző tulajdonság, amelyet a gyermek 
utánzás által vesz át.  

Egy másik törvényszerűség: a gyermek – egység: érzés, akarat és gondolkodás egysége.  

A növekedést és az értelmet fejlesztő erők azonosak. Ha a gyermek emlékezetét korán 
megterheljük fogalmakkal, a növekedést szolgáló erőit is elhasználjuk, és korlátozzuk azt a 
fantáziaerőt, amely a gyermek egyéniségének fejlődését meghatározza.  

Az ember csak embertől tanul meg embernek lenni. A gyermek számára az emberi kapcsolat a 
legfontosabb, valamint a dolgok közvetlen átélése. Ezeken keresztül a gyermekben kifejlődnek 
legfontosabb emberi tulajdonságai: egyénisége, kommunikációra való képessége, akaratának 
szabadsága, ítélőképessége.  

Az emberekkel való kapcsolata során a gyermek olyan erkölcsi értékeket tanul és gyakorol, mint a 
tisztelet, embertársi szeretet, tudatos önzetlenség. Ezek segítségével alakul ki az egyén érzelmi 
biztonsága, lelki egyensúlya. Az emberi kapcsolatok televízióval vagy a multimédia eszközeivel való 
helyettesítése a gyermeket passzívvá teszi.  

A gyermek érzékszervein keresztül létesít kapcsolatot a világgal. Fontos figyelni az étel, a 
légzés, a levegő, a színek, a szagok, a tárgyak minőségére, mindarra, ami a gyereket körülveszi. 
Mindezek előfeltételei az egészséges fejlődésnek. Az egészséges légzés tágabb értelemben itt egy 
egészséges életritmust is jelent.  

Mindaz, ami egy mai gyermek életét körülveszi: édességek, elektromos és elektronikus játékok, 
fantáziátlan (túlrészletezett) műanyagfigurák, korlátozzák a gyermek koncentrációs készségét, 
gyengítik a magával hozott bizalmat, szeszélyességhez, sőt agresszivitáshoz vezetnek.  

A gyermek agresszivitása csupán külső képe mindannak, ami a lelkében történik.  

A fejlődés időt igényel. A nevelésben fokozatosan építünk, nem általános életkori 
törvényszerűségek szerint, hanem aszerint, ami az adott gyermekre jellemző abban az életkorban.  

Az első hét évében a gyermeknek élni, cselekedni kell, ezért a nevelő nem fogalmi szinten tanít, 
hanem életteret, tennivalót biztosít az óvodában. A kisgyerek nem kis felnőtt! A gyermek értelme 
ebben a korban a kezén keresztül fejlődik, és gyakorlódik és nem a gondolkodása, ismeretei által! A 
játékon, munkán keresztül egyesül a világgal. A gyermek számára a játék szent!  

Steiner szerint: „a játékot kell tanulássá változtatni, és nem fordítva, mivel a játéknak egy szent 
komolysága van, amelyet meg kell őrizni majd a tanulásban is!”  

Meg kell védenünk a gyermekkort azoktól a behatásoktól, amelyek ártalmasak a gyermek számára, 
amelyek félelmet, agresszivitást, bizalmatlanságot keltenek benne.  
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A gyermekkor a pótolhatatlan forrása az egyéniség megtalálásának, a lelkierő egészségének és a 
társadalmi beilleszkedésnek.  

 

Szabályok  

Ebben az életkorban kerülendő mind a túlzott autoritás, mind az autoritás hiánya, mivel a kisgyermek 
belső hozzáállása és képességei szorosan az emberekhez, eseményekhez, tárgyakhoz kapcsolódva 
fejlődnek.  

A gyermek óvodai élete harmonikus fejlődését kell támogassa. Az ehhez szükséges tevékenységek: 
zene, beszédfejlesztés, euritmia, ritmikus játékok, agyagozás, rajz, festés, házimunkák, kertészkedés.  

Amennyiben a szülők az óvodai programon kívül egyéb tevékenységet is szeretnének, kérjük, 
beszéljék meg ezt a nevelővel.  

Az óvodai munka egyik alapfeltétele a szülőkkel való szoros együttműködés: szülői estek, előadások, 
művészi tevékenységek, ünnepek, közös önkéntes munkák stb. formájában. A pedagógus 
tevékenységéhez hozzátartoznak a szülőkkel való személyes beszélgetések, családlátogatások is.  

A gyerekek felvétele a szülők és a nevelők közötti megbeszélést követően történhet, amelyen a 
gyermek is részt vesz. Ezen a megbeszélésen az óvoda-pedagógus felméri, hogy a szülők milyen 
mértékben ismerik illetve érdeklődnek a Waldorf pedagógia iránt, mennyire készek részt venni a fent 
említett tevékenységeken, valamint a gyermek viszonyulását a nevelőhöz és az óvodai környezethez.  

Az interjú mellett az óvoda-pedagógus a a következő kritériumokat veszi figyelembe a gyermek 
felvételénél:  

 3 évet betöltött gyermeket veszünk fel, aki már ki tudja fejezni saját szükségleteit,  

 A Waldorf pedagógia nem gyógypedagógia,  

 A felvételnél előnyben részesül az a gyermek, akinek már van testvére az óvodában vagy 
iskolában,  

 A Waldorf intézményben tanító szülők gyerekei előnyben részesülnek,  

 A csoport kialakításánál figyelembe vesszük, hogy fiúk és lányok aránya egyensúlyban 
legyen,  

 Figyelembe vesszük azt is, hogy a csoport életkorilag is kiegyensúlyozott legyen,  

 A szülőknek ismerniük kell a Waldorf tanítási rendszert, hogy tudatosan választhassák azt,  

 Ha a gyermek nem illeszkedik be az óvodai programba, akkor a szülővel újabb 
megbeszélésre kerül sor,  

 A gyermek felvételére vonatkozó döntést az óvónők tanácsa hozza meg.  

 

Az évkezdés után az első hat hét a próbaidőt jelenti a gyermek számára.  

A beiratkozáshoz szükséges iratok:  

 Beiratkozási kérvény,  

 Születési bizonyítvány másolata,  

 A szülők személyi igazolványának másolata,  

 Fénykép a gyermekről,  

 A szülőkhöz intézett kérdőív,  

 Oltási könyvecske (carnetul de vaccinari)  

 Járványtani igazolás (aviz epidemiologic)  

 Garatvizsgálat eredménye (examen exudat faringian)  
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A gyermekek legkésőbb 08:30-ig érkezzenek meg az óvodába. A gyermekek késése zavarja a 
csoportfoglalkozást és a gyermek is nehezebben kapcsolódik bele a napi ritmusba. Ugyanakkor az 
óvónőnek nincsen lehetősége kellő figyelmet biztosítani a 08:30 óra után érkező gyermeknek.  

Reggel a szülők átadják a gyermeket az óvónőnek anélkül, hogy belépnének a csoportszobába. Az 
átadás pillanatában az óvónővel való beszélgetésre nincs lehetőség.  

A szülők a gyermekeiket 15:30 órai kezdettel vehetik ki az óvodából egészen 17:00 óráig (és nem 
később).  

Óvodai programunkba csak egészséges gyerekeket fogadunk, a beteg vagy kezelés alatt lévő 
óvodások felépülésükig otthon tartandók.  

Az óvónő nem vállalja a felelőséget a gyógyszeres kezelések adagolásáért, kivételt képeznek a 
krónikus betegségek.  

A szülők nem léphetnek be a hálószobába.  

Minden gyermeknek legyen egy zsákocskája, amiben a ruháit tarthatja. Ajánlott, hogy mindenkinek 
legyen benti csereruhája, valamint olyan udvarramenő ruhája, ami összemocskolódhat.  

Szükség van még egy konyhai köténykére és egy festőköpenyre.  

A gyermekek egy hozzájuk nőtt játékot (babát, plüssállatkát) magukkal hozhatnak, melyet lefekvéskor 
kapnak meg a hálóban.  

A gyermek hiányzása esetén a szülő értesítse az óvoda-pedagógusokat legkésőbb 08:00 óráig.  

A nevelőkkel való személyes beszélgetésre csütörtökönként 16:00 – 17:00 óra között van lehetőség. 
Felkérjük azokat a szülőket, akik igénybe veszik a fogadóórát, hogy egy héttel előre jelezzék az 
óvoda-pedagógusoknak.  

A gyerekek és a szülők csak az óvónő beleegyezésével hozhatnak élelmet. (Az intézmény területén 
kívül csemegézhetnek.)  

Az óvoda-pedagógust értesíteni kell amennyiben a gyereket a szülőn kívül más személy veszi ki az 
óvodából.  

 

Jelen szabályzat a jó működést lehetővé tevő alapelveket és szabályokat tartalmazza. A szülők 

aláírásukkal fejezik ki ennek megértését és elfogadását. 
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MELLÉKLETEK 

3. sz. melléklet: Eljárásrend konfliktusok esetén  
 
Megjegyzés: a konfliktuskezelő csoport legaláb egy tagjának végeznie kell konfliktus-
kezelési tanfolyamot. 
 
Lehetséges konfliktusok: 
 

1. diák-tanár 

 első lépésként a két fél megpróbálja megoldani 

 ha nem megy, bevonják az osztálykísérőt, vagy a diák által választott mentortanárt – 
beszélgetés 

 belép a konfliktuscsoport, meghallgatja a feleket és továbbítja a konferenciának 

 a konferencia kidolgoz egy kezelési folyamatot: 1. két héten keresztül felméri a 
helyzetet, hospitálással, megfigyeléssel, beszélgetéssel 2. egy hét alatt kidolgozza a 
lépéseket és a szankciókat 3. 4-6 hét múlva visszatekintés, a folyamat lezárása 
(speciális esetekben, ha olyan epocháról van szó, ami csak egyszer van egy évben, 
akkor ez az idő értelemszerűen hosszabb) 

 a konferencia választ egy döntéshozó csoportot, melynek tagjai: a tanár delegáltja, a 
diák delegáltja, és egy külsős, konferencia által kinevezett szakember  

 döntés 
 
2. diák-diák 

 első lépésként a két fél megpróbálja megoldani 

 a diákok bevonják az osztálykísérőket és/vagy a választott megfigyelőket 

 beszélgetés a szülők bevonásával 

 konfliktuscsoport belépése 

 a konferencia kidolgozza a megoldási javaslatokat, amennyiben igény van rá, 
bevonható a diákönkormányzat is 

 a konferencia az első ponthoz hasonlóan jár el 
 

3. diák-szülő 

 első lépésként be kell vonni az osztálykísérőt 

 belép a konfliktuscsoport, felméri a helyzetet, meghallgatja a feleket 

 a konferencia elé kerül, kidolgozza a kezelési folyamatot stb. 
 
4. szülő-tanár 

 párbeszéd a felek között 

 bevonják az osztály vezető pedagógusát és/vagy mentort  

 két héten belül helyzetfelmérés, melyről tájékoztatják a szülőt 

 a szülő visszajelzésként tájékoztatja a konferenciát a folyamat állásáról 

 belép a konfliktuskezelő csoport 

 két hét alatt felmérés… (l. első pontban leírtak) 
 
5. tanár-tanár 

 párbeszéd a felek között 

 a résztvevő felek közösen választanak egy személyt, vagy ha ez nem sikerül, 
mindkét fél egy-egy személyt: a beszélgetésben így min. 3 vagy 4 személy vesz 
részt 

 a konfliktuskezelők belépnek a folyamatba: felmérés, meghallgatás 

 a konferencia elé kerül 

 követik az eddigi forgatókönyvet 
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6. szülő-szülő 

 a résztvevő felek közösen választanak egy személyt, vagy ha ez nem sikerül, 
mindkét fél egy-egy személyt: a beszélgetésben így min. 3 vagy 4 személy vesz 
részt. Amennyiben iskolát érintő konfliktusról van szó, bevonják az érdekelt feleket 

 segítséget kérhetnek a konfliktuskezelő csoporttól 

 konfliktuskezelő csoport segítsége 
 
7. igazgatótanács-konferencia 

 először a képviselők beszélgetnek 

 bevonható egy közös, vagy 1-1 személy a beszélgetésbe 

 ha nem oldódik meg, a konfliktuskezelő csoporthoz kerül 

 mivel a csoport tagjai a pedagógiai konferencia tagjai, így külső segítség 
igénybevételét javasoljuk 

 
8. gondnok-tanár 

 egy-egy képviselővel beszélgetés 

 konfliktuskezelők 

 konferencia az eddigi pontok alapján 

 ha nem oldódik meg, tájékoztatni kell az egyesületet és/vagy a konferenciát 
 

9. gondnok-diák (szülő) 

 osztálytanár bevonása 

 szülői képviselők bevonása 

 konfliktuskezelők az eddigi variációk alapján 
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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 
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WALDORF ISKOLA KOLOZSVÁR 

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 

MIKOR? MI? HOL? 
OKTÓBER 

Okt. 14-18 „Mesterségek”tábor III. M  Sínfalva 

Okt. 16 Szülői est – VI. M  Waldorf Iskola, VI. M terem 

Okt. 17.  

du. 5 óra 

Epochazáró, szülői est – II. M  Waldorf Iskola, II. M terem 

Okt. 19 Kirándulás – Szivárvány csoport  

Okt. 19 Termésünnep – Csillagszem csoport Waldorf Iskola 

Okt. 25, 

de. 8-12 óra 

du. 5 óra 

Nyílt Nap 

óralátogatás 

bemutató 

Waldorf Iskola 

osztálytermek 

Nagyterem 

Okt. 26 Kirándulás – előkészítő osztály  

Okt. 30  

du. 5 óra 

Szülők iskolája Waldorf Iskola, III.M terem 

NOVEMBER 

Nov. 4-8 Vakáció – elemi osztályok  

Nov. 11,  

du. 5 óra 

Márton-nap – óvodai csoportok Waldorf Iskola 

Nov. 12 Márton-nap - iskola Waldorf Iskola 

Nov. 13, 20 

du. 3 óra 

Kaláka – Csillagszem csoport Waldorf Iskola 

Nov. 20,  

du. 5 óra 

Szülői est – Szivárvány csoport Waldorf Iskola 

Nov. 22, 

du. 5 óra 

du. fél 6-kor 

du. fél 7-kor 

Epochazáró, szülői est 

- előkészítő osztály 

- III. M 

- V. M 

Waldorf Iskola, megfelelő osztálytermek 

Nov. 23 Adventi Bazár Waldorf Iskola 

Nov. 27, 

 

Szülői est – IV. M 

Szülői est – VI. M 

Waldorf Iskola, megfelelő osztálytermek 

Nov. 30 Adventi kert – iskola – osztályonként vagy társulva Waldorf Iskola 

DECEMBER 

Dec. 1, 

du. 6 óra 

Adventi kert – Csillagszem csoport Waldorf Iskola 

Dec. 2, 

du. 5 óra 

Adventi kert – Szivárvány csoport Waldorf Iskola 

Dec. 5, 

du. 5 óra 

Epochazáró, szülői est – II. M Waldorf Iskola, II. M terem 

Dec. 6 Mikulásjárás – óvoda, iskola  

Dec. 13,  

du. 5 óra 

Leonardo Karácsonyi koncert – magyar tagozat Waldorf Iskola, Sportterem 

Dec. 17, 

du. 5 óra 

du. 6 óra 

Betlehemes játék 

- IV. M 

- előkészítő osztály 

Waldorf Iskola, osztálytermek, Sportterem 

Dec. 18, 

du. 5 óra 

du. 5 óra 

du. 6 óra 

Betlehemes játék 

- Szivárvány csoport 

- V. M 

- III. M 

Waldorf Iskola, osztálytermek, Sportterem 

Dec. 19, 

du. 5 óra 

du. 5 óra 

du. 6 óra 

Betlehemes játék 

- Csillagszem csoport 

- II. M 

- VI. M 

Waldorf Iskola, osztálytermek, Sportterem 

Dec. 20, 

du. 6 óra 

Karácsonyi Koncert - iskola Waldorf Iskola, Nagyterem 
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MELLÉKLETEK 

6. sz. melléklet: Napközis (after-school) program szabályzata 

 

A napközis program működési szabályzata 

I. Általános tudnivalók 

1. Az iskolai napközis program  kiegészítő része a kötelező iskolai programnak, amely 

biztosítja a házi feladatok elvégzéséhez szükséges feltételeket (tárgyi és személyi), 

valamint kikapcsolódási lehetőségeket kínál a szabadban, rossz idő esetén pedig a 

teremben. Lehetőség van ugyanakkor különböző művészeti és kézműves 

tevékenységek gyakorlására is.  

2. A napközis programban részt vehetnek elemi és általános iskolai tanulók is. 

3. A napközis program a Waldorf Iskola pedagógusainak a közreműködésével valósul 

meg a Waldorf pedagógia elveinek tiszteletben tarásával. 

4. A  program tevékenységeit a Napközi szervező bizottsága állapítja meg, amelyben 

részt vesznek a tanítók és a szülők képviselői is. 

 

II. Beiratkozás, részvétel és visszalépés a programból 

5. A napközis program kiegészítője a kötelező iskolai oktatásnak és választható jellegű. 

6. A programba való beiratkozás egy kérvény kitöltése által törénik a gyermek hivatalos 

kéviselője által (l. 1. Melléklet). A tanulók beiratkozhatnak teljes hétre vagy bizonyos 

napokra is. 

7. A  jelenléti ívet a napközis tanár naponta vezeti. 

8. Betegség esetén a szülőnek jeleznie kell a hiányzást sms-ben a napközis tanárnak. 

9. Beteg gyermekek nem vehetnek részt a napközis programban. 

10. A programból való visszalépés a gyermek hivatalos képviselője által benyújtott kérés 

által történik. 

 

III. A  program szerkezete 

11. A napközi programja 12 órától 17 óráig tart, csoportok szerint működik, és a 

következő tájékoztató jellegű órarend szerint alakul: 

Ebéd 
Szabad játék az udvaron/termben 
Mese 
Házi feladatok elkészítése 
Művészeti/kézműves tevékenységek (egyénileg  vagy csoportosan)  

12. A gyermekeket legkésőbb 17 óráig át kell venni a napközis pedagógustól.  Abban az 

esetben, ha a gyermeket más személy veszi át, értesíteni kell  a délutános pedagógust. 
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13. Bizonyos esetekben (például később végző testvér, Leonardo program) igénybe 

vehető a délutáni program 12 és 15 óra között is. 

14. A 2013/2014-es tanévben a következő délutáni csoportok alakulnak: 

R1: román előkészítő osztály 

R2: román első osztály 

R3: román II. osztály 

R4: román III., IV., V., VI. Osztályok 

M: magyar tagozat 

A Waldorf Iskola fenntartja a jogot a csoportok átalakítására, új csoportok létrehozására. 

A csoportok kialakításánál figyelembe vesszük a gyermekek életkorát és nemzetiségét 

is. A csoportok összetételét kifüggesztjük a napközi hirdetőtábláján.  

A Szabadságra Nevelés Alapítvánnyal való együttműködés keretén belül működik a 

Leonardo-program, ahol a gyermekek hangszeres zenetanítást igényelhetnek. Ezek 

egyéni alkalmak, a gyermeket a vezető tanár veszi át a délutános pedagógustól egy 

előzetesen rögzített program alapján. 

15. A Mircolix, A.I.M.O.N. és a Gyermekek Palotája, stb. közreműködésével játékok, 

ökológiai nevelés és origami tevékenységekre is sor kerül. Ezeket a programokat 

október elsejéig véglegesítjük. 

 

IV. A napközi működéséhez szükséges feltételek 

16. A program megfelelő működéséhez szükség van bizonyos tárgyi feltételekre. Ezeket 

az anyagokat a beiratkozási díj összegéből vásároljuk meg, amelyet év elején a 

szülőknek ki kell fizetniük. 

17. A  napközi működéséhez szükséges anyagi feltételek a szülők adományaiból 

származnak. Ez az összeg fedezi a pedagógusok bérét, a szükséges eszközök és 

költségek kifizetését.  

18. A napközis program működéséhez szükség van szülői hozzájárulásra is, amely 

minimum 8 lej/nap/gyermek, illetve 4 lej testvér esetében. Ha 15 óráig veszik igénybe a 

napközis programot, akkor a díj 4 lej/gyermek. Ezeket az összegeket a hónap 25-31. 

napjai közt kell kifizetni, a következő hónapra, az ebédbefizetésekkel együtt. 

19. A délutáni tevékenységhez szükséges eszközöket a foglalkoztatók határozzák meg. 

20. A napközis program személyzete Munkaköri leírást ír alá (l. 2. melléklet). 

21. Az anyagi juttatásokat az érvényben lévő törvények alapján az iskola Adminisztratív 

tanácsa dönti el. 

22. A délutáni tevékenységekben közreműködő alapítványok személyzete egy 

partnerszerződést ír alá (l. 3. melléklet) 
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V. A gyermekek viselkedésére vonatkozó szabályok 

23. A gyermekeknek ismerniük kell ennek a rendszabályzatnak az előírásait, valamint az 

iskola rendszabályzatát. Ennek érdekében az első szülői találkozón megbeszélésre kerül 

ezen dokumentum, valamint a szülők aláírják a napközis program tanulókra vonatkozó 

szabályzatát. Ez a szabályzat a hirdetőtáblán is megjelenik. 

24. A gyermekek okozta anyagi kárt a szülők állják. Ha ezek a kihágások szándékosak 

és ismétlődő jellegűek, a szülők az anyagi kár kétszeresét fizetik ki. 

25. Fegyelmi és viselkedési kihágás esetén a pedagógus értesíti a szülőket, akik 

megteszik a megfelelő lépéseket. 

26. Abban az esetben, ha a gyermek ismételten problémát okoz, a pedagógus 

megkérheti a szülőket, hogy ne hozzák a gyermeket a napközibe bizonyos ideig. 

27. Súlyos kihágások esetén az intézmény fenntartja a jogot, hogy kizárja a gyermeket a 

napközis programból. Ezt a Tanári Konferencia dönti el, amelyben a napközis 

pedagógusnak és a gyermek tanítójának  is részt kell vennie. A döntést jegyzőkönyvbe 

veszik. 
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MELLÉKLETEK 

7. sz. melléklet: Óvodai felvétel eljárásrendje  

 
 

AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁS MENETE: 
 

1. A kitöltött jelentkezési lap (Cerere de înscrere) eljuttatása az óvoda-iskola közös titkárságára, 
személyesen, vagy  e-mailben a következő címre: office@waldorfcluj.ro.  
(A jelenkezési lap letölthető a honlapunkról: www.waldorfcluj.ro. Praktikussági okokból a jelentkezési 
lap egységesen román nyelvű, ezügyben megértésüket kérjük.) 

2. Az óvodapedagógusok által meghatározott periódusban személyes interjúra kerül sor az óvodában, 
a gyermek és legalább egy szülő résztvételével. Az interjúk időpontját telefonon közöljük a szülőkkel.  

A beszélgetés során a következő aspektusokat követik figyelemmel a pedagógusok: 

 milyen mértékben ismerik a szülők a Waldorf pedagógiát, hogyan viszonyulnak hozzá; 

 mennyire hajlandóak együttműködni az óvodával illetve az óvodapedagógusokkal; mennyire 
készek részt venni a közös tevékenységeken (szülői estek, ünnepek, bazár, közös önkéntes 
munkák stb.); 

 a gyermek fejlettségi szintjét, az óvodai közösségbe való belépéshez szükséges érzelmi 
érettségét.  

A felvétel elbírálása a következő kritériumok alapján történik:  

- 3 évet betöltött gyermeket veszünk fel, aki már ki tudja fejezni a saját szükségleteit; 
- a Waldorf pedagógia nem gyógypedagógia; 
- a felvételnél előnyben részesül az a gyermek, akinek már van testvére az óvodában vagy az 
iskolában; 
- a Waldorf óvodában vagy iskolában tanító szülők gyerekei előnyben részesülnek; 
- a csoport (amely – pedagógia megfontolások miatt – életkorilag vegyes) kialakításánál 
figyelembe vesszük a fiúk és lányok arányát; 
- a szülőknek ismerniük kell a Waldorf óvoda alapelveit, hogy óvodánkat ezek ismeretében, 
tudatosan válasszák. 

 
3. Az interjúk után a szülőkkel közöljük az óvodapedagógusoknak a felvétellel kapcsolatos döntését.  
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MELLÉKLETEK 

8. sz. melléklet: Iskolai felvétel eljárásrendje       
 
 
1. Előzetes, érdeklődő beszélgetés(ek)/látogatás(ok) az intézményben, iskolaismertető 
programokon való részvétel (nyílt nap, előadások stb., ezek dátumai megtalálhatók a 
honlapunkon).   
 
2. A kitöltött jelentkezési lap (Cerere de înscriere) eljuttatása az iskola titkárságára, 
személyesen, vagy e-mailben a következő címre: office@waldorfcluj.ro  (A jelentkezési lap 

letölthető a honlapunkról: www.waldorfcluj.ro. Praktikussági okokból intézményünkben a 
jelentkezési lapok egységesen román nyelvűek, ezügyben megértésüket kérjük.)  
 
3. A felvételiztető munkacsoport (melynek tagjai: az eljövendő osztálytanító, 1-2 pedagógus, 
pszihológus/gyógypedagógus, a szülői közösség egy tagja) által meghatározott időpontban 
személyes találkozóra kerül sor a gyermek és legalább egy szülő résztvételével (de 
amennyiben csak lehet, szeretnénk mindkét szülővel találkozni). A találkozó időpontját előre 
közöljük a szülőkkel.  
A beszélgetés során a következő témákat kívánjuk érinteni:  

 kiváncsiak vagyunk, hogy milyen mértékben ismerik a szülők a Waldorf pedagógiát, 
hogyan viszonyulnak hozzá;  

 ismertetjük az intézményünk működésével kapcsolatos tudnivalókat (szervezési, 
pénzügyi stb.);  

 szeretnénk megtudni, hogy a szülők mennyire hajlandóak együttműködni 
intézményünkkel, pedagógusainkkal; mennyire készek részt venni a közös 
tevékenységeken (szülői estek, ünnepek, közös önkéntes munkák stb.)  

 A szülőkkel való beszélgetés alatt a pedagógusok játékos formában felmérik a gyermek 
iskolaérettségét (iskolaváltás esetén érettségét, képességeit).  

 
4. Iskolaváltás esetén (tehát nem kezdő évfolyamon) minden esetben legalább egyhetes 
próbaidőt kérünk, amely során a tanuló szociális beilleszkedését, a Waldorf intézmények 

sajátos légkörére, jellegzetességeire való reakcióit követjük figyelemmel.  
 
A felvétel elbírálása a következő kritériumok alapján történik:  
– a szülők ismerjék a Waldorf pedagógia alapelveit, iskolánk szabályait és működési 
feltételeit, és ezek tudatában válasszák intézményünket (ebben segíthet a honlapunkon is 
megtalálható Szülők Kézikönyve, Waldorf tanterv, illetve egyéb ismertető anyag);  
– a felvételnél előnyben részesül, akinek testvére már intézményünkbe (óvodába, iskolába) 
jár;  
– a Waldorf óvodában vagy iskolában tanító szülők gyermekei előnyben részesülnek; 
– a Waldorf pedagógia nem gyógypedagógia; intézményünk nem rendelkezik a sajátos 
nevelési szükségletekkel rendelkező gyermekek fejlesztéséhez szükséges 
szakszemélyzettel, nem vállalja ezek integrációját.  
 
5. A találkozó(k) után közöljük a szülőkkel a felvétellel kapcsolatos döntést, melyet induló 
osztály esetén a felvételiztető munkacsoport hoz meg, iskolaváltás esetén a magyar tagozat 
tanári kollégiuma.  
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MELLÉKLETEK 

9. sz. melléklet: Munkaköri leírás – óvodapedagógus  
 

 
MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

  
Név 
Keresztnév 
Elfoglalt munkakör 
Beosztás 
 
Egy minőségi oktatás elérése érdekében az óvónőnek a következő kötelezettségei vannak: 
 
PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG: 

- a gyerek lényének ismerése, a kora  és a személyisége által adódó egyéni jegyek, 
- óvodai tanterv ismerete; 
- az óvodai Waldorf módszerek alkalmazása, 
- becsületes, tisztességes magaviselet, ami követésre méltó, 
- megfelelő ruházkodás (sötét színek mellőzendőek, lehetőleg hosszú szoknya) 

 
SZERVEZÉSI-MENEDZSELÉSI TEVÉKENYSÉGEK: 

- tervezések összeállítása, 
- a gyerek megfigyelését tartalmazó füzet összeállítása, 
- a ritmusok meghatározása, ami szerint az óvodai tevékenység folyik: éves ritmus, heti és napi ritmus 

(órarend), 
- a terem berendezése, hogy az óvodai oktatás a Waldorf pedagógia szerint meghatározott esztétikai és 

funkcionális normái szerint történjen, 
- a megfelelő anyagok beszerzése , 
- játékok és más tanszerek elkészítése, 
- a rend és tisztaság megtartása a csoportban, és a közösen használt helységekben (folyosó, mosdó, 

raktár) 
- a játékok és tanszerek karbantartása. 

 
KÉPZÉSI – TOVÁBBKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGEK: 
 

- egyéni képzés, 
- részt venni a tagozatos és óvónői konferenciákon, 
- a szakmai képzéshez szükséges dokumentációk, anyagok biztosítása, 
- a regionális, országos és nemzetközi képzéseken való részvétel, 
- tapasztalatcsere más csoportokkal és egységekkel, 
- betekintés más csoport életébe 

 
 
SZOCIÁLIS TEVÉKENYSÉGEK: 

- a kollegákkal és szülőkkel együttműködő hozzáállást kezdeményezni és fenntartani, 
- egy olyan óvónő – gyerek – szülő közösséget felépíteni, ahol a felek szívesen és érdeklődéssel 

találkoznak, 
- szülői találkozók szervezése pedagógiai, munka megbeszélési témakörökkel 
- Az ünnepkört lezáró ünnepet megszervezik, az ünnepen részt vesznek. 
- Ajánlott a családlátogatás 
- séták, kirándulások szervezése, 
- az iskolával való kapcsolat ápolása. 

 
AZ ÓVÓNŐK ETIKAI KÓDEXE 

-  
- az óvónő mindenek felett és feltétlenül, előítéletektől mentesen szereti a gyerekeket. 
- egyenrangú társként tiszteli őket, nagy empátiával bele tudja magát képzelni a gyerekek helyébe. 
- a tiltások erdője helyett a lehetőségek tárházával veszi körül a gyerekeket, szóhasználatában kerüli a „ 

nem szabad”, "ne tedd..." kifejezéseket. 
- a gyerekeknek olyan értékeket közvetít, mint a két kezünk munkájának a megbecsülése, egymás 

tisztelete, az apró dolgok észrevétele.  
- hangsúlyt fektet a közösség kovácsolására. 
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- lehetőség szerint mindig derűs, vidám, nyugalmat sugároz, akiben a gyerekek egy pozitív embert 
ismernek meg, akiben bízhatnak, akihez sok jó érzéssel kötődhetnek. 

- miután a kisgyermekek átveszik környezetük rezdüléseit, hangulatát, fontos, hogy az óvónő is pozitív 
gondolatokkal, a gondjai nélkül tudjon jelen lenni a csoportban. 

- nem emeli fel a hangját, nem kiabál, helyette leguggolva a kicsikhez, átölelve őket tereli vissza a rendes 
kerékvágásba. 

- a gyermeki kreativitás kibontakozásának nyílt teret ad, nem korlátozza az óvodást leminősítéssel. 
- szem előtt tartja, hogy a gyerek nem a szóból tanul, hanem a tettekből. Nem büntet, nem jutalmaz. A 

gyerekek kioktatása helyett jó példával jár elől. 
- megjelenésével, öltözködésével waldorf-óvónőhöz méltóan van jelen az óvodában. 
- mindent megtesz az óvoda jó híréért, személyiségével a waldorf eszméket közvetíti a nyilvánosság felé. 

 
 
 
AZ ÓVÓNŐI KONFERENCIA FELADATAI 
 

- ellátja mindazokat a feladatokat, melyeket az intézményvezető ráruház 
- egymás tájékoztatása az óvodában-iskolában folyó munkáról, eseményekről, s azok szellemi hátteréről,  
- az Intézményi SZMSZ elkészítésében és módosításában való részvétel, 
- Elkészíti, elfogadja, illetve módosítja az Intézmény Helyi Nevelési Programját és Minőségirányítási 

tervét. 
- felelősséget vállal a Waldorf-pedagógián alapuló Pedagógiai Program megvalósításáért  
- javaslattétel az óvoda életére vonatkozó pedagógiai ügyekben,  
- döntéshozatal azokban a pedagógiai ügyekben, amik az SZMSZ-ben szerepelnek. 
- üléseiről jegyzőkönyvet és döntéseikről kivonatot készít, s kérésre-megtekintésre bármely szülőnek, 

intézményi dolgozónak, egyesületi tisztségviselőnek odaadja. Döntéseit konszenzus útján hozza meg. 
- levezető elnököt választ, 1 éves időtartamra.  
- olyan élő szellemi műhelyt alakít ki, amely lehetővé teszi tagjainak tudati fejlődését, és ezen keresztül 

irányt képes mutatni az intézményen belüli és kívüli munkának, 
- óvónők írásbeli értékelése félévkor és tanév végén, az intézmény Minőségbiztosítási programja szerint. 

Az értékelés módszerének kidolgozása. 
- Dönt a gyermek (és családja), pedagógiai felvételében és pedagógiai elbocsátásában, javaslatot tesz 

pedagógus felvételére és elbocsátására,  
 
 
AZ ÓVODAPEDAGÓGUS MUNKARENDJE 
 

- Az óvodapedagógusok gyermekek között letöltendő kötelező heti óraszámát a munkaszerződések 
határozzák meg. Ezen felül kötelesek elvégezni a nevelő munkával kapcsolatos egyéb feladatokat, 
melyek a munkaköri leírásban részletesen szerepelnek.  

- Az óvodapedagógusok napi munkarendjét és a helyettesítési rendet az csoportvezető óvónő állapítja 
meg. A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap, de 
legkésőbb az adott munkanapon reggel 7 óráig köteles jelenteni az csoport vezetőjének, hogy 
helyettesítéséről intézkedhessen.  
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MELLÉKLETEK 

10. sz. melléklet: Munkaköri leírás – tanító, tanár       
 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 
- tanítók/tanárok -  

 
Név: __________________________________________________________________ 
 
Munkakör: ________________________________________  Tanév: ______________ 
 

 
 
Az osztálytanító/tanár munkáját a Tanári Kollégium felkérésére vállalja és végzi.  
 
 Tanítványai életkori sajátosságait szem előtt tartva figyelemmel kíséri és segíti a szellemi-lelki-testi 
fejlődésüket. Pedagógiai munkáját az 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-n; lehetővé teszi a hospitálást (kolléga és külső érdeklődő 
számára is, legalább 1 ill. 7 nappal  előre egyeztetett időpontban), évente minden kollegájánál (tagozat) 
legalább 1-szer hospitál. Tudomásul veszi, hogy munkáját ellenőrzik, a TK által elfogadott belső ellenőrzési 
szabályzat alapján.       
 
A 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. 
Minden diák számára külön mappát  vezet, amelybe bekerülnek a gyermek évközbeni munkáját, fejlődését 
dokumentáló iratok (adatlap a gyermekről, gyermekmegbeszélések összefoglalói, epochazárók dolgozatok, 
képességfelmérő vizsgálatok eredményei, értékelőlapok, fejlesztő pedagógus stb. beszámolói, különleges (pl. 
fegyelmi) helyzetekről és ezek megoldásáról szóló beszámolók stb.). Ezek év végén intézményi szinten 
arhiválásra kerülnek (a diákok munkái nélkül, ezeket ők év végén megkapják, a füzetekkel, egyéb elkészült 
művészi munkákkal együtt.)    
 
Felkészül az adott osztály éves tevékenységére, a szaktanárokkal együttműködve éves epocha-tervet készít, 
valamint elkészíti az egyes epochák tervét (irásban, 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 (‘condica’), a napló és a 
anyakönyv/törzslapok (‘registrul matricol’) vezetését, tanulói ellenőrző könyv kiállítását, szükség esetén egyéb 
iratok (igazolások, statisztikai adatlapok stb.) kitöltését, stb.  
 
Újonnan érkező tanulók szüleinek átadja az intézmény házirendjét, a Szülők Kézikönyvét, írásban közli az 
osztályra vonatkozó egyedi szabályokat, egyezteti az adatokat, elvégzi a szükséges adminisztrációt 
(bevezetés a naplóba, törzslap, szerződés). 
 
Osztályszintű pedagógiai kérdésekben az osztálytanító dönt (kivétel: első évben a mentori rendszer által 
előírt konzultációs kötelezettséggel), szükség esetén az osztályban tanító pedagógusokkal közösen. 
Fegyelmi ügyekben felvetéssel és javaslattal él. Az osztályába történő gyermekfelvételi kérés esetében 
résztvesz a Felvételizető munkacsoportban.  
 
Az osztálytanító folyamatos kapcsolatban van a szülőkkel, havi 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/külső érdeklődők számára szervezett nyílt napok, a családi programok, 
kirándulások is. Az osztálytanító a szülőknek (fogadóórák, családlátogatások keretében, ez utóbbi lehetőség 
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szerinti) egyénileg is lehetőséget biztosít személyes beszélgetésekre (heti 1 fogadóórát kötelező módon 
biztosít). A szülői estekről és egyéni beszélgetésekről rövid irásos emlékeztetőt készít, amit megoszt az 
érintettekkel. Év végén az intézményi szinten egységes kérdőivvel visszajelzést kér a szülőktől az osztály és 
az intézmény működéséről. Évközben az osztály szülői közösségének képviselőivel közösen dönt az osztály 
pénzügyi forrásainak felhasználásáról, év végén az utolsó szülői esten biztosítja az erről szóló éves 
beszámolót a szülői közösségnek.    
 
 Az osztálytanító kapcsolatot tart az osztályában tanító szaktanárokkal, kölcsönösen figyelemmel kísérik 
egymás munkáját és egyeztetnek (pl. a zenetanárral ritmikus rész zenei anyagáról stb.). Félévenként 
legkevesebb egy alkalommal osztálykonferenciát szervez a TK keretében, amikor a szaktanárokkal közösen 
osztály- és gyerekmegbeszélést folytatnak, ezekre szükség szerint  az osztály szülői közössége is 
meghívható. 
 
Az osztálytanítónak pedagógiai és munkaszerződésben meghatározott kötelessége a tanári konferenciákon 
való részvétel (távolmaradás csak írásban megindokolt esetben lehetséges), az ott folyó pedagógiai munkába 
történő bekapcsolódás (részmunkaidős alkalmazás esetén az óraszámmal arányos mértékben kötelező a 
részvétel). 
 
Tudatában van a folyamatos önképzés, egyéni fejlődés fontosságának. Teljesiti a TK által elfogadott éves 
Szakmai Továbképzési Tervben szereplő minimális továbképzési követelményeket. Ehhez anyagi 
támogatásban részesül az éves költségvetés vonatkozó tételéből, az illetékes munkacsoport (Személyügyi 
csoport) döntése alapján.       
 
Az iskolai élet más területein (helyettesítés, ügyelet, iskolai ünnepek, iskolai szintű rendezvények) is köteles 
részt venni, az óraszámnak megfelelő mértékben. Egyéni lehetőség szerint a pedagógusok egymás nyílt 
osztályszintű rendezvényeit, tevékenységeit is látogatják, legalább évente egyszer. Kezdő osztályok számára 
a közös hónap/évszakünnepeken való szereplés nem kötelező, első félévben tilos. 
 
Egyéb területeken (munkacsoportok, mentori munka, Kiskonferencia stb.) egyéni döntés alapján vesz részt, 
de annak tudatában, hogy az önigazgató Waldorf intézmények a a tanárok  egyéni felelősségvállalása révén 
tudnak csak jól működni.      
 
A közvetlenül nem rendeződő osztálybeli kihágásokat, problémákat az ún. Gondjelző lapon közli a szülőkkel, 
és a helyzetet végig nyomon követi a megoldásig. Konfliktusok esetén a tagozat Konfliktuskezelő eljárása 
szerint jár el.    
 
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 évközben hozott vonatkozó döntéseit végrehatja/betartja.  
 
A szaktanárok számára jelen munkaköri leírásnak csak a rájuk vonatkozó részei érvényesek. 

 
Jelen munkaköri leírás be nem tartása esetén a lépések: szóbeli figyelemfelhívás (egyéni, kollegiális), TK 
szintű szóbeli figyelemfelhívás, majd figyelmeztetés (Személyügyi csoport, igazgató/tagozatfelelős, vagy a 
belső ellenőrzési szabályzatban megjelölt személy indítványára), írásbeli figyelmeztetés, majd súlyos esetben 
fegyelmi eljárás lefolytatásáról dönt a TK.    
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SZAKMAI ETIKAI KÓDEX: 
 
A pedagógusok nagyfokú nyitottsággal és figyelemmel tekintenek egymás munkájára, tiszteletben tartva 
egymás belső útját, a gyermekek fejlődését és az Iskola/tagozat pedagógiai útját. 
 
Nem megvetendő ősi bölcsesség: mielőtt beszélni kezdünk, érdemes megfontolni, hogy amit mondani 
akarunk: igaz-e, lényeges-e, és jóindulatból fakad-e?   
 
Az egymásnak egymás munkájáról adott pozitív visszajelzések hozzájárulnak a lelkesedés növekedéséhez, a 
jó munkahangulat kialakulásához. 
 
Segíti az egymás iránti kölcsönös bizalom megerősödését, ha törekszünk a kongruens 
viselkedésre/beszédre: csak olyasmit mondjak (véleményt, kritikát, bármit) másoknak egy jelen nem levő 
munkatárssal kapcsolatosan, ha nemcsak vállalnám szó szerint ugyanúgy  elmondani azt a távollévő 
kollegának is, hanem meg is teszem azt (azaz el is mondom neki is). 
 
Intézményünk minden pedagógusával egy, közös, egymás iránt lojális csapatot alkotunk: nem megengedhető 
a munkatársak lejáratása, kritizálása stb., sem intézményen belül, sem azon kívül.       
 
A konstruktív kritikának, jobbító szándéknak teret biztosítunk intézményen belül: aki az intézményünkről a 
külvilág felé negatív, lejárató véleményeket fogalmaz meg, nem méltó arra, hogy az intézményben dolgozzon.      
 

A pedagógusok öltözködése és viselkedése, természetesen, a munkakörnek megfelelő kell, hogy legyen. 
 
A személyes problémák nem tartoznak az intézmény életéhez, a szakmai és magánélet szigorúan 
különválasztandó.  
 
Munkájuk során bizalmas információk birtokába jutnak a pedagógusok. Ezeket  ennek megfelelően kezelik, 
és nem osztják meg illetéktelen személyekkel.     
   
 
 

Dátum: _____________    Tudomásul vettem: ___________________ 
 

 

 



PEDAGÓGUSOK FOGADÓÓRÁI, ELÉRHETŐSÉGE:
Magyar tagozat, 2013-2014-es tanév

Pedagógus Munkakör Fogadóóra Elérhetőség Megszorítások

Bolla Emese osztálytanító II. M, geológia Csütörtök, 13-14 és 17-18 óra 
között

axxxolotl@yahoo.co.uk
0749 033492

Telefonon csak hétközben, 15-20 óra 
között

Fancsali Dalma német nyelv Kedd, 8-9 óra között 
dalma.erika@yahoo.de
0740 014073

Telefonon csak hétközben, 17-20 óra 
között

Gál Ágota óvónő, Csillagszem cs. Egyéni egyeztetés alapján galagota@freemail.com
0745 886449

Telefonon csak hétközben, 14-19 óra 
között

Kun Réka német nyelv, magyar Csütörtök, 13-14 óra között orsireka@yahoo.com
0744 331736

Telefonon csak hétközben, 16-20 óra 
között

László Áron osztálytanító V. M, fizika, 
tagozatfelelős 

Csütörtök, 10-13 és 17-18 óra 
között 

ponty1064@yahoo.com
0725 535030

Telefonon csak hétközben,14-19 óra 
között

Macalik Abigél osztálytanító IV. M Kedd, 15-16 óra között macalikabigel@yahoo.com
0744 426131

Telefonon csak hétközben, 14-18 óra 
között

Oltean Mircea román nyelv Péntek, 11-12 óra között comir2000@gmail.com
0745 073749

Telefonon csak hétközben, 14-19 óra 
között

Papp Emese osztálytanító VI. M, festés, 
kézim. Kedd, 15-17 óra között mesipapp@gmail.com

0722 504088, 0742 438060
Telefonon naponta 15-21 óra között 
(hétvégén is)

Rizzoli Anca angol nyelv Szerda, 14,30-16,30 között ancarizzoli@gmail.com
0744 623426

Telefonon csak hétközben, 18-20 óra 
között

Staharoczky Vera osztálytanító, III. M, magyar Csütörtök, 13-14, 16-17 óra 
között

vstahar@yahoo.com
0745 773078

Telefonon bármikor, SMS-re nem 
válaszolok!

Szabó Mária zenetanár, programigazgató info@waldorfcluj.ro
0725 535035

Telefonon csak hétközben, 8-10 és 16-
20 óra között

Tódor Szász Timea óvónő, Szivárvány cs. Csütörtök, 16-17 óra között timiszasz@yahoo.com
0745 163733 Telefonon csak hétközben

Veres Ildikó testnevelő tanár Egyéni egyeztetés alapján
ildive@yahoo.com
0751 122640

Telefonon csak hétközben, 15-19 óra 
között

Vincze Tünde osztálytanító, 0. M Egyéni egyeztetés alapján vincze_tunde@yahoo.com
0748 494703

Telefonon csak hétközben, 19-20 óra 
között

A fogadóórákra a pedagógus termében kerül sor, illetve terem nélküli szaktanárok esetén a 0. M illetve II. M termében.
A fogadóórákra/egyéni beszélgetésre egy héttel előre kérjük bejelentkezni, a megadott elérhetőségen, 
vagy osztálytanítók esetén feliratkozva az osztály hirdetőtábláján lévő előjegyzési lapon.
Kérjük a megszorításokban megjelölteket betartani (kivételt csak halaszthatatlan, sürgősségi helyzetek jelentsenek). Köszönjük! 




