AUPÍIÓ OKIRAT
A

Veszprémi Érset<ség- mint intézményfenntartó - a veszprémi Szilágyi Erzsébet
Keresztény Altalános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény/módosításokkal
erységes szerkezetbe fogtalt

l

alapitő okiratát a következők szerint határ:ozzameg.

lAz alapitő

jogi személy bejegyzése a Komarom-Esztergom Megyei Bíróságon történt 1995. szeptember
6-án a Pk. 60114019512 számon a 9. sorszám a|aít, amely 20l2-ben a 2011. évi CCVI.
Törvény
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8. §

-a atapjén 0000 1 /20 1 2-007 szárnon keriilt bqegyzésre..l

1.1. Alapadatok

száma:
neve:

1.1.1. Az a|apitő okirat
1.1.2. Az intézmény

A zintézményrövidneve:

,1.1.3. Azalapitás időpontja:
1.1.4. OM azonosítója.

neve:
címe:
székhelye:
telephelye:

.5. Az
1.1 .6. Az

alapitőlfenntartó
alapitőlferrntartó
1.1.7. Azintézmény
1,1.8. Azintézmény

1.1

1.1.9. Az intézménvtípusa:
1.1.10. Azintézmeny,felügyeleti

t.2. Az

.

szerve:

5900-2512000.
Erzsébet Keresztény Általanos és

Slláqlr

tllxH#§tTÍ,T[;,T

2000. április.16
037039
Veszpráni É,rsekség
8200 Veszprán, Vrár utca 1 8.
8200 Veszprém,Iskolaü. 6.
8200 Veszprém, Iskola u. 3.
8200 Veszprém, Halle u. 10.
8200 Veszprém Kádar u. 4.
többcélú, összetett iskola
Veszprénri Ersekség, 8200 Veszprán,

Váru.

18.

intézménytevékenysége:

A Veszprémi Ersekség mindenkori hatályos hatírozatával elfogadott Pedagógiai program,

azintézményi Szervezeti és Működési SzabályzatésaHér;irendalapjénfolyik.
I.2.1. Az intézmény. feladata:
Általanos iskolai nevelés oktatás

A

többi tanulóval együtt neve.lhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai

nevelése és oktatása - beszédfogyatékos, valamint egyéb pszichés fejlődési zavatral (súlyos
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabáIyozásí zavar) ki,izdők. 20tL évi CXC. törvény a
nemzeti köznevelésről 4. § 25. pontj a alapján, valamint a 96. § (8) és (9). bek. alapjan.

85.20 alapfokú oktatás: nappali rendszerű 8 évfolyamos általános műveltséget
megalapozó iskolai okíatás, valamint alapfokú művészeti oktatás
tiáncművészetművészetiágban/néptánctanszaU.
g

l

.2 .2

4.9

. Az

t

vallási tevékenys éghezkapcsolódó feladatok ellátása.

alaptevékeny s é ghez kap c s olódó kie gé s zítő tev ékenys é g :
- egyéb sokszorosítás ( hangfelvétel )
alapfokú oktatásban részesülők étkeztetése,egyéb munkahelyi
étkeáetés

18.20
56.29

- ingatlan bérbeadása, ti:emeltetése, helyiségek bérbeadása
- ruhák, j elm ezek, lábbelik kolcsonzése,
- sport , szabadid s kép zés,
- kultrrrális képzés,
- máshová nem sorolh at egyéb oktatás,
- oktatást kiegé szitó tevékenység,
- gyermekek napkozbeni ell átása,
- máshová nem sorolható egyéb szociális e\látás,
konyv tári s z o1 g áltatás tanul óknak, oktatókn&k, konyv tári,
olvasótermi tevékenys ég, kolcsonzés .
- egyéb sporttevékenység,
- egyéb szórakoztatás, szabadid s tevékenység,
- máshová nem sorolhat egyéb kozosségi, társadalmi
tevékenység

68.20

77.2l
85.51
85.52
85.59
85.60
88.91
88.99
91.01
93.19
93.29
94.99

l,.3.
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.3 . 1

bb intézményi paraméterek:

. Maximális

870

befogadóképesség:

- áItalános iskola: 420 diák, 28 tanulócsoport

f

ebb 1 székhely ( Veszprém, Iskola u. 6.) 320 f
telephely ( Veszprém,Iskola u. 3. ) 100 f
állandó létszámnem tartozik a
telephely ( Veszprém,l<ádá,

;.JTffrrez,

".a.Í testnevelés órak keretében 60esetenként

alapfokri miívészeti iskoia: 450 f ,
ebb 1 székhely ( Veszprém, Iskola u. 6.) 300 f
telephely ( Veszprém, Halle u. l0. ) l50 fo

,

1.3.2. Iskolai évfolyamok
- általános iskola: 1 - alapfoku miívészetiiskola: 1-12.
( el képz I-II. 4-4 csoport
alapfok I-VI. 3-3- csoport
továbbképz I-IV. 1-1 csoport )

8.,

,

1.3.3. Azintézménymiíkiidési teriilete: Veszprém viáros és a város kiirnyéki telepiilések
gyermekeinek nevelése és olríatasa.

t.3.4.

Az

tntézmény onálló jogi személy, mint a Fóegyházmegye k zokíatási
rendszsrének tagia. Szakmai feliigyeletét a Katolikus Iskolrák Fóegyházmegyei
Hatóságan kereszttil a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzésilntézet
láua el.

1.3.5.

l

.3

Az

intézményrinállóan gazdá|kodó kózoktatási intézmény- évente jóváhagyott
k<iltségvetésselés beszámolási kotelezettséggel.

.6. A feladatellátáshoz rendelkezésre bocsátott vagyon:
Az éptilet és a
rendeltetésszedi miik déshez sziikséges felszerelés a Veszprémi Ersekség
fulajdona, az iskolának hasznáIatra adá át, határozatlan id re. A vagyon feletti
rendelkezési jog a tulajdonost illeti meg. A tevékenységetlátásahoz sziikséges
eszk<izállomrány értékea mindenkori leltrári &ték.

1.3.7

. Az íntézményigazgat

1.3.8.

ját aVeszprémi Érsek nevezi ki.

Az

intézményképviseletérejogosult: a mindenkori igazgaó és helyettese, illetve
akit az igazgat ezze\írásban Áegbíz.

1.4. Zár

rendelkezések:

1.4.1. Hatályba lépésid pontja: 2017. szeptember l.
1.4.2. Az a|apít okirat feltilvizsgáIata ajogszabályi kornyezet, illetve a feladatellátás
iranti igények változásának fiiggvényében,ám,harom évente mindenképpen
megtorténik.

Veszprém, 2017. május 15.

,Urrhf'Cr,,,-|,,*
dr. Márfi Gyula
Veszprémi érsek

