Az iskolaalapítás feltételeinek kiegészítő szabályai
a 2016. november 19-től 2018. február 16-ig tartó átmeneti időszakban
Jelen feltételek a 2016. november 19. után benyújtott névhasználati kérelmek esetén
érvényesek. Az ezt megelőzően benyújtott névhasználati kérelmekre a benyújtáskor hatályos
szabályok vonatkoznak, kivéve, ha az iskolakezdeményezés alapvető indítási körülményeiben
időközben változás következett be (ennek megítélése a NÉHA jogosultsága).
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Alapítótanár az a Waldorf-végzettséggel rendelkező pedagógus lehet, aki 3 ajánlólevéllel
rendelkezik a Waldorf-mozgalmon belüli bármilyen hiteles forrásoktól (a hiteles forrás
megítélése a NÉHA jogosultsága) arról, hogy alkalmas az alakuló iskola pedagógiai
munkáját megalapozni és hosszú távon támogatni. Ajánlott, hogy az alapítótanár
rendelkezzen legalább 5 év pedagógus munkakörben Waldorf-iskolában eltöltött igazolt
munkaviszonnyal.
Szigorúan be kell tartani a dokumentumokra vonatkozó február 15-i benyújtási
határidőt, hiánypótlásra, határidőn túl kérelem benyújtására nincs lehetőség.
Az átmeneti időszakban összevont osztály nem indítható. Az indítható osztályok
létszáma minimum 10 fő.
Az átmeneti időszakban tagintézményként nem indulhat iskola.
Egy új iskola indítását legalább 2-3 éven át tartó előkészítő szellemi munkafolyamat
alapozhatja meg biztosan (ez a „kihordási időszak”; ennél rövidebbet nem támogatunk).
Az iskolakezdeményezés köteles a NÉHA felé bejelenteni az alapvető indítási
körülményekben a névhasználat engedélyezését követően bekövetkezett minden
változást (kiemelten: személyi feltételek, támogató iskolával kötött megállapodás,
pedagógiai program, indítandó osztályok, SNI) a változástól számított 8 napon belül, de
legkésőbb július 15-ig, ez esetben a NÉHA legkésőbb július 31-ig újra mérlegel és
határozatot hoz. A bejelentési kötelezettség 8 napos, illetve július 15-ei végső
határidejének elmulasztása a névhasználati szerződés súlyos megszegésének minősül és
a névhasználat azonnali hatályú megvonását eredményezi, amelyre a Névvédelmi
Szabályzat IV-VI. fejezetének rendelkezéseit nem kell alkalmazni. A nyári időszakban
meghozott NÉHA határozatokkal szemben benyújtott felülvizsgálati kérelmek
elbírálásáról az Elnökség dönt a kérelem beérkezését követő első ülésén.
A NÉHA határozatának felülvizsgálatát csak az ügy érdemi elbírálására kiható eljárási
szabálysértésre hivatkozással lehet kérni. Eljárási szabálysértés hiányában a
felülvizsgálati eljárásban a NÉHA döntésének szabad mérlegeléssel megállapított
szellemi, tartalmi részei vonatkozásában felül mérlegelésnek nincs helye.

