
szent József katolikus Általános Iskola és Óvoda

ALAPITO OKIRAT

A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyhánal<ról szóló 20II. évi CCVI.
torvény 12. . (1) bekezdésében, továbbá a nemzeti koznevelésr 1 sz l 2011. évi CXC.
torvény 21. . (3) bekezdésében foglaltak, a nenzeti ktiznevelésr l szóló ttirvény
végrehajtásár I sz I 22912012. (VIII. 28.) Korm. rendelet alapjén, a sajátos nevelési igénytí
gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igény tanulók iskolai
oktatásának irányelve kiadásaról sz lo 32/2012.(X.8) EMMI rendelet alapján a Kalocsa-
Kecskeméti Fóegyhánmegye a Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda alapító
okiratát a kovetkez k szerint határozzameg;

1. Azintézmény alapít ja és címe: Kalocsa-Kecskeméti F eryházmegye
(Rtividített neve: Érseki Hivatal)
6300 Kalocsa, Szentháromság tér 1.

2. Azíntézmény fenntartója és címe: Kalocsa-Kecskeméti F egyházmerye
(Rtividített neve: Erseki Hivatal)
6300 Kalocsa, Szentháromság tér 1.

3. Az intézmény neve: Szent József Katolikus Általános Iskola és
Ovoda

AzintézmélyOM azonosítója: 027803

Azintézmény ad szánna: 18352223-2-03

4. Azintézmény típusa: Kiiziis igazgatás t tiibbcél kiiznevelési
intézmény:
Római katolikus szellemiségií-lelkiség,
8 évfolyamo s általáno s iskolai nevelés-oktatás,
valamint óvodai nevelés.

5. Azintézmény feladatellátási helye:

Azintézmény székhelye: 6400 Kiskunhalas, Áchim András u. l,.

Azintézlnénytagintézménye: 6400Kiskunhalas,Lombu.5.

6. Feladatellátási helyenként kiiznevelési alapfeladatok jogszabály szerinti
megnevezése:

Feladatellátási hely: Szent József Katolikus Altalános Iskola és Ovoda
6400 Kiskunhalas, Áchim András u. 1.

a) Általánosiskolainevelés-oktatás

b) Nemzetisé ghez tartoz k á|talános iskolai nevelése-oktatása
o német nemzetiségi nyelvoktató nernzetiségi nevelés-oktatás



c) A többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
tanulók iskolai nevelése-oktatása

. Mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott)tanulók közül:
- végtagredukciós fejlődési rendellenességben és szerzett

végtaghiányokban szenvedő tanulók,
x egyéb maradandó mozgásállapot-változásban,

mozgáskor|átozottságot okozó kórformákban szenvedő tanulók.

o A látássérült tanulókközül:

= gyengénlátó tanulók

o A hallássérült tanulók közül:

= a nagyothalló tanulók,

= a hallásukat műtéti úton helyreál|itott/létrehozott hallássérült
tanulók.

o Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók

o A beszédfogyatékos tanulók:

= nyelv fejlődési zavar (a nyelü információk feldolgozásának
zavara, diszfázia)

- orrhangzós beszéd
- folyamatos beszéd zavara (dadogás, hadarás)
- diszfónia (hangkéryzésí zavar)
- logofóbia (mutiznus)
= centrális eredehí beszédzavar (agyi károsodás, beszéd mozgások

zavara)
x verbális tanulási zavar együttjárása az olvasás / írás / helyesírás /

számolás problémáival

o A pszichés fejlődési zayaía miatt a nevelési tanulási folyamatban
tartósan és súlyosan akadályozott tanulók:

= diszlexia
- diszortográfia
= diszkalkulia
= díszgráfra,diszpraxia
- kevert specifikus tanulási zavarok
x hiperaktivitás és ftgye|emzavar
- szocio-adatptív folyamatok zavarai



Feladatellátási hely: Szent József Katolikus Altalános Iskola és Ovoda
Lomb Utcai Tagóvodája
6400 Kiskunhalas, Lomb u. 5.

a) Óvodai nevelés

b) A többi ryermekkel együtt nevelhető, sajátos nevelési igényű gyermekek
óvodai nevelése-oktatása

. Mozgásszervi fogyatékos (mozgáskor|átozott)gyermekek közül:
- végtagredukciós fejlődési rendellenességben és szerzett

végtaghiányokban szenvedő gyermekek,
N egyéb maradandó mozgásáIlapot-váItozásban,

mozgáskorlátozottságot okozó kórformrákban szenvedő
gyermekek.

o A látássérült gyermekek közül:

= gyengénlátógyermekek
o A hallássérült gyermekek közül:

- a nagyothalló gyermekek,
- a hallásukat műtétí úton helyreáIlitottllétrehozott hallássérült

gyermekek.
o Az enyhén értelmi fogyatékos gyermekek
o A beszédfogyatékos gyermekek: nyelvfejlődési és beszédzavarok

óvodáskorban
o A fejlődés egyéb pszichés zavarával (súlyos tanulási, figyelem- vagy

magatartásszabáIyozászavarral)ktizdőgyermekek

7. Azintézménybe felvehető maximális létszám:

Általános Iskola:

6400 Kiskunhalas Áchim András u. 1. sz. alatt: 430 íő

Óvoda:

6400 Kiskunhalas Lomb u. 5. sz. alatt: 117 íő

8. Iskolatípusonként évfolyamok száma: általános iskola 8 évfolyam



9. A feladatellátást szolgáló varyon:

Az alapfolni nevelési-oktatási feladatok ellátásához rendelkezésre áll a 6400
Kiskunlralas, Áchim András u. 1. alatt Iév ,4412 sz. tulajdoni lapon 4470lI hrsz.
alatt felvett 7346 m2 tertiletíí ingatlan, melynek tulajdonosa a Római Katolikus
F plébánia, valamint aleltár szerinti tárgyt eszktiz k.
2017 . május 10-én kelt megállapodás alapjénhatározat|an id re szóló használati jog
biztosítva.

Az vodai nevelési feladatok el|átásához rendelkezésre áll a kiskunhalas Lomb u.
5. sz. alattí 5193 hrsz. alatt felvett 56T fif teriiletií ingatlan, melynek tulajdonosa
Kiskunhalas Varos Önkormányzata, aki2062. augusztus 30. napjáig hrt id szal<ra

428315633 részben, azaz 76ll00-ad rész illet ségére vagyonkezel i jogot biztosít.
A feladatok ellátáshoz rendelkezésre állnak aleltár szerint nyilvántartott eszktjz k.

A varyon feletti rendelkezési jog:

Minden vagyoni kérdésben a fenntartó jár el, jogait az intézmény vezetóje által is
gyakorolhatja.

Az intézmény gazdá|kodása :

EgyháLzi fenntartásri, rjnállóan gazdáIkod koz<js igazgatású ktiznevelési intézmény.
Az inténnény koltségvetósi támogatásból, a fenntartótól kapott kiegészít
támogatási tisszegb l, és az egyhán egyéb bevételeib l gondoskodik feladatainak
ellátásárolYállalkozási tevékenység a fenntart j váhagyásával folytatható.

Az intézmény mííkiidési teriilete: Kiskun}ralas város és vonzáskótzete

Az alapítás éve:1997.

Az inténnény feltigyeleti szervei :

- Kalocsa-Kecskeméti F egyhéamegye

- Egyhazmegyei Katolikus Iskolrák F hatósága

- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

- Emberi Er források Minisáériuma

Az intézmény j o gállása :

Á[ami, illetve <inkormányzati feladatot ellátó, egyházi fenntartásir iinálló nevelési-
oktatási intézmény.Egyhéuon beliil m kod onálló jogi szernély. Képviseletere az
intézmény v ezetój e j ogo sult.

Oktatás, nevelés munkarendj e: Nappali rendszerií

Lzintézmény vezet je:

Az intézményt az igazgat vezeti és képviseli, akit a Kalocsa-Kecskeméti
F egyházmegye Érseke az oktatásért felel s miniszter egyetértésével nevez ki,
illetve ment fel.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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17.

18.

20.

19.

Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megi eliilése:

Munka Torvényktinyve hatály a alá tartozó jogviszony.

Gyermekétkeztetés ellátásának módja feladatellátási helyenként:

Feladatellátási hely: 6400 Kiskunhalas, Áchim András u. 1.

Ebéd biztosítása: Vásárolt szolgáltatás formáj ában, fo gyasztás helyben.
Tíz raí, uzsonna: Saját konyhán elkészítve, fogyasztás helyben.

Feladatellátási hely: 6400 Kiskunhalas, Lomb u. 5.

Gyermekétkeztetés b izto sítás a vás áro lt szol gáltatás formáj áb an.
Fogyasztás helyben.

Az íntézmény áItaI végzett tevékenységeket TEÁOR szátm szeinti megjeloléssel az
1 . sz. melléklete tartalmazza, mely az alapit okirat elválasáhat atlarl, részétkepezi.

F enntartó A1 apító okirato t el fo gadó határ o zatának száma, kelte :

4l3l20I8., Kalocsa,2018. május 3.

zár rendelkezések

Jelen a|apit okirat 2018. szeptember l-jén lép hatályba, egyidejiíleg a Szent József
Katolikus Altalános Iskola és Ovoda 2017. május 22-én kelt Alapító Okirata hatályát
veszti.

Feliilvizsgálat rendje: azíntézmeny áItaI ellátott feladatok változását megel z en,íll. az
alapít okiratot érint jogszabáIyvá|tozást ktjvet en 60 napon beltil.

Jelen alapító okiratban nem szabáIyozott kérdésekben anemzeti ktiznevelésr l szóló 2011,
évi CXC. torvény, a nevelési-oktatási intézmények miíkodésér 1 és a nemzeti
k znevelésr l szóló trirvény végrehajtásár I sz I 22912012. (VIII. 28.) Korm. rendelet, a
Polgári Torvénykonyv rendelkezései, valamint az Egyházi Ttirvényk nyv és annak
végrehajtásátszabályozó piisp<ikkari és ftíegyhánmegyei rendelkezések az iranyadóak.

Kaloc sa, 20 t 8. május 3 .

el Bal ázs
skeméti érsek



szent József katolikus tltarunos Iskola és Óvoda
6400 Kiskunhalas, Áchim András u. 1.

OM azonosít :027803

ALAPITO OKIRAT 1. sz. mellóklete

Az intézmény által v égzett tevékenységek TEÁOR szám sze rinti b es o rolás a

t. ÁttaUnos Iskola (6400 Kiskunhalas, Achim András u. 1.)

TEÁoR Kozfela at, szakm aí alaptevékenység

8520
8531

Alapfokri oktatás és
Altalános kiizépfokrí oktatás

TEAoR Szabad kapacitás terhér e végzett kie gészít tevékenységek

5520 Üautési, egy éb átmeneti száIláshely- szo\gáltatás

581 1 Konyvkiadás

5814 Folyóirat, id szaki kiadvány kiadása

5819 Egyéb kiadói tevékenység

5629 Egyéb vendé glátás

6820 Saj át tulajdon r, bérelt ingatlan bérbeadás a, izemeltetése

82I9 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

855 1 Sport, szabadid s képzés

8552 Kulturális képzés

8559 Máshova nem sorolt egyéb oktatás

8560 Oktatást kie gészít tevékenység

889 1 Gyermekek napko zbení ellátása

9101 Konyv tá,ri, levéltári tevékenys ég

93I1 Sportlétesítmény m kodtetése

9319 Egyéb sporttevékenys ég

949I Egyházi tevékenység



szent József katolikus tltawnos Iskola és Óvoda
6400 Kiskunhalas, Áchim András u. 1 .

OM azonosít :027803

ALAPITO OKIRAT 1. sz. melléklete

Azintézmény által végzett tevékenységek TEÁOR szám szerinti besorolása

1. Óvoda (6400 Kiskunhalas, Lomb u.5.)

TEÁoR Ko zfbladat, s z akm ai alapt evékenys é g

8510 Iskolai el készít oktatás

Kaloc sa, 201 8. május 3.

kecskeméti érsek

TEAoR Szabad kapacitás terhére végzett kie gészít tevékenységek

5629 Egyéb vendé glátás

6820 Saj át tulajdon , bérelt ingatlan bérbeadás a, izemeltetése

889 1 Gyermekek napko zbeni ellátása

9319 Egyéb sporttevékenység

949I Egyházi tevékenység


