ALAPÍTÓ OKIRAT
száma: AO 1/2015
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése alapján

A Dunapentelei Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
köznevelési intézmény alapító okirata
6/2015 számú, 2015 május 23-án kelt határozatával elfogadta a
Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány, mint fenntartó
Hatályos 2015 szeptember 1-tól
Alapító neve:
székhelye:

Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány
2400 Dunaújváros, Csokonai tér 4. fsz. 3.

Fenntartó neve:
székhelye:

Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány
2400 Dunaújváros, Csokonai tér 4. fsz. 3.

Intézmény
hivatalos neve:
Rövid: neve:

Pentelei Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

c)

Intézmény típusa:
(Nkt. 7. § (1) és 20. §
(1))

Többcélú intézmény (8 évfolyamos általános iskola és 2+6 évfolyamos
alapfokú művészeti iskola)

d)

Intézmény feladatellátási helye(i)

a)

b)

Pentelei Waldorf Általános Iskola

da)

Székhelye:

2400 Dunaújváros, Magyar út 49.

db)

Tagintézménye(i):

-

dc)

Telephelye(i):

-

e)

Alapfeladatának, szakfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:

Alapfeladata (Nkt. 4. § 1.)
általános iskolai nevelés-oktatás (Nkt. 4.§. 1.c pont)
alapfokú művészetoktatás (Nkt. 4.§. 1.o pont)
A 17/2004 (V.20.) OM rendelettel kihirdetett „A magyar Waldorf-iskolák kerettanterve” szerinti
komplex csoportos művészeti képzés
Zeneművészeti ág – klasszikus zene – furulya tanszak
Táncművészeti ág: kortárs tánc tanszak – a pedagógiai programban: euritmia
Képző és iparművészeti ág: grafika, festészet, szobrászat tanszak: fatárgy készítő, bőrműves és
textilműves és kézműves tanszak – a pedagógiai programban: képzőművészetek és mesterségek
tantárgy
Színművészeti, bábművészeti ág: színjáték tanszak – a pedagógiai programban: dráma tantárgy

f) A felvehető maximális tanulólétszám iskolatípusonként
216 fő
általános iskola
alapfokú művészeti iskola 216 fő
g) Az évfolyamok száma iskolatípusonként
8 évfolyam /A 2015/16. tanévtől felmenő rendszerben évfolyamonként 1
általános iskola
alapfokú művészeti iskola

osztály./
2+6 évfolyam /A 2015/16. tanévtől felmenő rendszerben évfolyamonként 1
osztály./

h) A feladatellátást szolgáló vagyon:

A fenntartó biztosítja az oktatási intézmény pedagógiai
programjában előírt feltételeket, melynek fedezetéül az alapító
által rendelkezésre bocsátott kezdő vagyon, az alapítványnak
juttatott egyéb támogatások szolgálnak. Az iskola székhelyeként
szolgáló épület bérlemény, melynek tulajdonosa Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata

A vagyon feletti rendelkezés joga:

Az intézmény igazgatója a fenntartó által
rendelkezésre
bocsátott vagyonnal a Fenntartó kuratóriuma által évente
jóváhagyott költségvetés keretei között önállóan gazdálkodik.

i) A gazdálkodással
jogosítványok:

összefüggő

j) Az alapító okirat kelte, hatálya:
k) Fenntartói határozat száma:

Az intézmény részben önálló, a fenntartó által rendelkezésre
bocsátott vagyonnal, valamint a Fenntartó kuratóriuma által
évente jóváhagyott költségvetés keretei között önállóan
gazdálkodik.
Az előirányzatok felett az intézmény teljes jogkörrel rendelkezik,
a mindenkori elfogadott éves költségvetés szabályai szerint.
Dunaújváros, 2015. május 23, száma: AO 1/2015,
hatálya:2015. szeptember 1.
6/2015 KH kuratóriumi határozat

Kelt, Dunaújváros, 2015. május 23.
ph.
aláírás

2

