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I. A	Szülői	Szekér	célja		

A Szülői Szekér (továbbiakban: „Szekér”) 2019 márciusában alakult. 
 
A Szülői Szekér a hármas tagozódás elvei szerint a szülői érdekképviselet szerve. Azzal a céllal 
jött létre, hogy képviselje az intézmény ügyeiben a szülői érdekeket, értékeket, igényeket. 
Munkánkkal támogatjuk az intézmény működését, fejlődését, a gazdasági-szervezési feltételek 
megteremtését és a hatékony oktató-nevelő munkát. Mindezt egy határozott céllal tesszük: hogy 
gyermekeink a lehető legjobb oktatásban részesüljenek az általunk legjobbnak tartott 
pedagógiai elv segítségével. 

II. A	Szülői	Szekér	feladatai	

a) Osztályokon átívelő közösségépítés. Az intézmény ügyeiben a szülői érdekek, értékek 
és igények képviselete, ezekkel összhangban a hatékony oktató és nevelő munka 
támogatása Waldorf szellemiséggel.  

b) Olyan intézményi szintű változások kezdeményezése és javaslata, amelyek a közösség 
többi tagja számára is hasznosnak bizonyulnak.  

c) Az intézmény külső és belső kommunikációjának megújítása, és folyamatos szinten 
tartása, különösen a szülőkkel, a tanári konferenciával és az egyesülettel.  

d) A szülői részvétel megerősítése olyan kiemelkedően fontos témákban, mint a panaszút, 
az iskolai SZMSZ, digitalizáció, iskolaidő utáni szabadidős foglalkozások illetve 
tudatosabb szerepvállalás az iskola anyagi támogatottságának megszilárdításában, külső 
források felkutatásában.   

e) A szülői közösség edukálása, aktívabb bevonása az iskola életébe. Az intézmény, 
gazdasági, pedagógiai és szülői feladatainak elkülönítése, felelősségi körök ismeretének 
átadása. 

f) Kapcsolatok kiépítése és minőségi fenntartása más Waldorf intézményekkel és a helyi 
közösségekkel. 

g) A szekér a tanári konferenciát támogatva részt kíván venni mindazoknak a terveknek és 
szabályzatoknak a kidolgozásában, amelyek az iskola életét és a szülői kört érintik. 

h) A Szekér nem tartja feladatának a fenntartói és tanári feladatok fel- és átvállalását. 
i) A Szekér fontos feladatának tekinti a jól működő megoldások – „best practice”-ek 

felkutatását és összegyűjtését az iskola hatékony működésének érdekében. Ezek a 
megoldások származhatnak iskolán belülről és más intézményekből is. 
 

 	



III. 	A	Szülői	Szekér	szervezeti	felépítése	

a) Négy kerék – eredetileg az alapító tagok. Összehívják és levezetik az üléseket, 
szavazategyenlőség esetén szavazatuk döntő. A Szekeret kifelé a négy kerék vagy az 
általuk megbízott személy(ek) képviselik. Ha egy kerék mandátumáról lemond, három 
hónapon belül pótolni kell. 

b) Szekér – a Szekér tagjaiból szerveződött csapat, akik a Szekér tényleges 
tevékenységében, napi munkájában, feladatokban és döntéshozatalban és az üléseken 
rendszeresen részt vesznek. A szekértagok különböző témák szerinti csoportok vezetői 
is. 

c) Operatív támogató csoport - résztvevői nem a szekér tagjai, azonban időszakos 
tevékenységükkel segítik az aktuális feladatok operatív megvalósítását a közösség 
érdekében.  

IV. Tagság	

1. A	tagság	feltételei	
A Szekér nyitott bárki előtt, aki szülő az intézményben, részese szeretne lenni az iskola 
életének, akar és hajlandó tenni a közösségért, valamint elfogadja, magáénak vallja és 
támogatja azokat az elveket, értékeket és szabályokat, amelyeket a Szekér szervezeti és 
működési szabályai rögzítenek. 

2. A	tagság	létrejötte	
a) Új tag a jelentkezési lap kitöltésével kezdeményezheti a taggá válását, 

csatlakozásáról – a hatékony működés fenntartása érdekében – a mindenkori Szekér 
tagjai döntenek konszenzussal.  

b) Minden tag első három havi tagsága próbaidő.  
c) A tag az üléseken és a döntéshozatalban nem helyettesíthető, a tagság személyhez 

kötődik és nem családhoz.  

3. Tagi	kötelezettségek	
a) Személyes megjelenés, aktivitás és szavazás a szekérgyűléseken.   
b) Az elvállalt feladat megfelelő színvonalon történő ellátása kitűzött határidőre.  

4. Tagság	megszűnése	
A tagság megszűnik, ha  

a) a tagnak nincs az intézménybe járó gyereke; 
b) a tagsága során többször ellentétes vagy hátráltató hatással jár a Szekér céljaival és 

tagságának tevékenységével; 
c) a tag elmulaszt megjelenni egymást követő 4 szekérgyűlésen és hiányzását 

igazolható módon nem menti ki, és a szekér tagjai kezdeményezték a tagság 
megszüntetését. 

A tagság megszűnéséről a mindenkori Szekér tagjai döntenek konszenzussal.  

 	



V. A	Szülői	Szekér	működési	keretei	

1. Az	ülések	előkészítése	és	adminisztrációja	
a) A négy kerék és / vagy a Szekér szükség szerint és előre meghatározott napirendi 

pontok mentén ülésezik. Ugyanakkor a Szekér dönthet úgy is, hogy kötött napirend 
mellőzésével, ötletelés jellegű ülést hív össze. 

b) Napirendi pontokat a tagok az ülésen személyesen javasolhatnak vagy a következő 
ülést megelőző 48h-ig írásban tehetnek javaslatot. Az ülés meghívóját a tagok 
számára e-mailben egy nappal az ülést megelőzően küldi ki a négy kerék.  

c) Az ülést minden alkalommal más szekértag vezeti, az ülésekről jegyzőkönyv készül, 
amelyet az ülést követő egy héten belül e-mailen juttatnak el a tagokhoz. 

d) Az ülés nyilvános, nem szekértagok hallgatói státuszban vehetnek részt, betartva az 
írt és íratlan etikai szabályokat. Nem szekértagok is előterjeszthetnek írásban 
napirendi pontot az ülést megelőzően minimum 48 órával. A napirendi pont 
felvételéről a négy kerék dönt.  

2. Az	ülések	menete	
a) Az ülést a levezető nyitja meg a napirendi pontok ismertetésével. 
b) A napirendi pontokhoz bármely jelenlévő szekértag hozzászólhat illetve azzal 

kapcsolatosan kérdést intézhet. A hozzászólások időtartama nem haladhatja meg 
megszólalásonként a 90 másodpercet. Fontos alapelv egymás idejének és 
véleményének tisztelete a nyílt és ítélkezésmentes kommunikáció és a nyitott 
hozzáállás. 

c) Ha valaki problémát vet fel a szekér ülésén, azt úgy teheti meg, hogy rögtön 
kapcsolja is hozzá a megoldási javaslatát, amelyet a Szekér elé tár megvitatásra, 
vagy vállalást tesz és létrehoz e probléma megoldására egy munkacsoportot. 

3. Munkacsoportok	
a) A Szekér munkáját önkéntesen szerveződő munkacsoportokban végzi, a 

tevékenységének elérésére határidőt szab, amelyet a Szekér tagjai elfogadnak.  
b) A munkacsoportot mindig Szekértag vezeti.  
c) Ezek a munkacsoportok tevékenységükről, eredményeikről egymásnak és a 

Szekérnek beszámolnak. Amennyiben egy munkacsoport 90 napon belül nem ér el 
látható eredményt, úgy automatikusan feloszlik és legalább 50%-nyi új tag 
részvételével indulhat el újra.  

d) A munkacsoportok témáját az aktuálisan felmerülő kérdések, feladatok határozzák 
meg. 

4. Döntéshozatal	
a) A Szekér tagjai a napirendi pontokról, feladatok, eredmények elfogadásáról 

szavazással döntenek, kizárólag „igen”-nel vagy „nem”-mel szavazhatnak, 
tartózkodás nem lehetséges.  

b) A Szekér határozatképes, ha a tagok fele jelen van. 30 perccel később a jelenlevő 
tagok számától függetlenül is határozatképes.  

c) Érvényes döntéshez a szavazatok kétharmada szükséges.  
d) Szavazategyenlőség esetén a négy kerék szavazata dönt. 
e) Akadályoztatás esetén (pl. nyári szünetben) lehetséges az e-mailben történő 

szavazás is. 



5. Szekér	fórumok	
a) A Szekér a tanév során legalább négy alkalommal tájékoztató, ismertető alkalmat 

szervez, ahol az érdeklődők számára információt ad céljairól, tevékenységéről és az 
elért eredményeiről.  

b) Ezek az alkalmak nyilvánosan meghirdetésre kerülnek legalább két héttel korábban.  
c) Regisztrációt követően bárki részt vehet, iskolai rendezvényen pedig regisztráció 

nélkül is részt vehetnek az érdeklődő szülők. 

6. Kapcsolattartók	
a) Az osztályokban kapcsolattartók segítik a Szekér és az osztályközösségek közötti 

kommunikációt és az információ áramlását.  
b) A kapcsolattartók önkéntes alapon vállalják a feladat ellátását és nem kell 

szekértagoknak lenniük, de a Szekér ülésein részt vehetnek. Szerepük az operatív 
feladatok megvalósításában is kiemelten fontos.  

c) A Szekér a kapcsolattartók felé továbbítja a tevékenységével kapcsolatos 
információkat és az esetleges iskolai feladatokhoz kapcsolódó kéréseit. 

 


