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1. Az intézmény hivatalos neve: Tiszta Forrás Waldorf Általános Iskola,
Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda
1. Az intézmény rövid neve:

Tiszta Forrás Waldorf Intézmény

2. Az intézmény székhelye:

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 29-31.

3. Az intézmény telephelye:

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 29-31.

4.

OM azonosító:

202699

5. Alapítás éve:

2019

Nyilvántartásba vétel dátuma:
6. Az intézmény adószáma:

18506642-1-03

7. Az intézmény Alapítója és fenntartója:
Kiskunfélegyházi Waldorf Egyesület
8. Az intézmény alapítójának és fenntartójának székhelye:
6100 Kiskunfélegyháza, Kasza u. 4
9. Az intézmény működési területe: Kiskunfélegyháza és vonzáskörzete
10. Az intézmény típusa:

Többcélú, közös igazgatású intézmény, amely
magában foglalja a következőket:

a.

óvoda

b.

egységes iskola –

általános iskola
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-

gimnázium

-

alapfokú művészeti iskola

11. Az intézmény alapfeladatai a következők szerint
Az óvoda alapfeladata:

óvodai nevelés

Az iskola alapfeladata:

Általános iskolai nevelés-oktatás
Alapfokú művészetoktatás

Az alapfokú művészetoktatás művészeti ágának, azon belül a tanszak meghatározása:
Zeneművészeti ág: klasszikus zene – furulya tanszak
Táncművészeti ág: kortárs tánc szak ( modern mozgásművészet )
Képző- és iparművészeti ág: grafika, festészet, szobrászat tanszak
Színművészeti-bábművészeti ág: színjáték tanszak, bábjáték tanszak
Gimnáziumi nevelés-oktatás
A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók iskolai nevelése-oktatása
(32/2012. (X.8.) EMMI rendelet szerint)
-Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók integrált nevelése
-A pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók integrált nevelése
- Diszlexia
- Diszortográfia
- Diszkalkúlia
- Diszgráfia és diszpraxia
- Hiperaktivitás és figyelemzavar
- Szocio-adaptív folyamatok zavarai

12. Az intézmény oktatási munkarendje: nappali rendszerű nevelés és oktatás
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13. Az intézménybe feladatellátási helyenként és munkarendenként felvehető maximális
gyermek/tanulólétszám:
óvoda
óvodai nevelés:

30 fő

általános iskola 1-8. évf.
általános iskolai nevelés-oktatás, alsó tagozat:

120 fő

általános iskolai nevelés-oktatás felső tagozat:

120 fő

alapfokú művészeti iskola 1-12. évf
alapfokú művészeti oktatás, Waldorf művészeti nevelés:
gimnázium:

365 fő

9-12/13. évf.

gimnáziumi nevelés-oktatás

125 fő

14. Iskolatípusonként az évfolyamok száma/óvodai csoportok száma:
óvodai nevelés:

1 óvodai csoport, max. 30 fő csoportlétszámmal

általános iskolai nevelés-oktatás:

8 évfolyam, évfolyamonként 1 osztállyal

alapfokú művészeti nevelés:

12 évfolyam, évfolyamonként 1 osztállyal

gimnáziumi nevelés-oktatás:

4+1 évfolyam, évfolyamonként 1 osztállyal

15. Az intézményben ellátott gyermek/tanulóétkeztetés módja:
melegítő-tálaló konyhán - vásárolt élelmiszer kiosztása
16. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon:
a/ A nevelés-oktatási feladatok ellátásához rendelkezésre áll a Kossuth
Lajos u. 29-31. szám alatti ingatlan, amely bérleti szerződés keretében került átadásra az
intézménynek. ( Az épületegyüttes bérbeadója: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata )
b/A fenti ingatlanvagyon és az intézmény vagyonleltárában
nyilvántartott tárgyi eszközök ( a feladatellátáshoz szükséges berendezési, oktatási és
felszerelési tárgyak ) .
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17. Rendelkezés az intézmény feladatainak ellátását szolgáló vagyon feletti rendelkezés
joga:
A fenntartó az intézmény rendelkezésére bocsátja az ingatlanokat, és a nagyobb értékű
ingóságokat.
Az intézmény a rendelkezésére bocsátott vagyontárgyakat, ingóságokat és ingatlanokat
szabadon felhasználhatja, de nem idegenítheti el, nem vonhatja terhelés alá, és nem adhatja
bérbe, csak a tulajdonos vagy a fenntartó jóváhagyásával.

18. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Az intézmény éves költségvetését a Fenntartó hagyja jóvá, az intézmény vezetője a
rendelkezésre bocsátott éves költségvetési keret betartásáért elszámolási kötelezettséggel
felel, ezen felül a bérgazdálkodás terén önálló jogkörrel, az intézmény bevételi és kiadási
előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik. Az intézmény önállóan gazdálkodó.
19. Az intézmény vezetőjének megbízási rendje:
Az intézményvezetőt a tanári kollégium és az óvónői konferencia javaslata alapján az
intézmény fenntartója bízza meg, határozott időre, hívja vissza, és a Kiskunfélegyházi
Waldorf Egyesület elnöke gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. Az
intézményvezetői kinevezés minisztériumi engedéllyel lép hatályba. Az intézmény
minden további alkalmazottja felett az intézményvezető gyakorolja a munkáltatói
jogokat.
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Legitimációs záradék:

A Tiszta Forrás Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és
Gimnázium Alapító Okiratát a Kiskunfélegyházi Waldorf Egyesület – mint fenntartó 02/05/2019 számú határozatával 2019. május 22. napján jóváhagyta és elfogadta. Jelen
Alapító Okirat 2019. augusztus 01-én lép hatályba, mellyel egyidejűleg A Tiszta Forrás
Waldorf Általános Iskola, AMI és Óvoda 2016. április 12-én kelt Alapító okirata hatályát
veszti.

Kiskunfélegyháza, 2019. május 22.

………………………………...

P.H.

……………………………………….

Kiskunfélegyházi Waldorf Egyesület
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