A Zsadányi Református Egyházközség,
a Zsadányi Református Általános Iskola,
mint oktatási intézménynek 15/2012. Számú presbitériumi alapító határozat alapján
Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

ALAPÍTÓ OKIRAT
Az iskola feladatának tekinti az általános iskolai nevelés és oktatás keretében, hogy a
gyermekeket művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőjévé,
a haza és nemzet hűséges és áldozatkész, alkotó polgáraivá formálja, akik mindenkor készek
az örökölt és a jelenkori kultúra valódi értékeit befogadni, gyarapítani és közvetíteni.
Az iskola feladata, hogy a református gyermekeket egyházunk hitvalló tagjává, a nem
református gyermekeket – vallásuk szabad gyakorlása mellett – saját felekezetük és a
református egyház értékeinek megbecsülésére nevelje.
1.) Az intézmény hivatalos neve: Zsadányi Református Általános Iskola
2.) Az intézmény székhelye:

5537 Zsadány, Béke út 108-114.

3.) Az intézmény alapítója és fenntartója: a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
által 00002/2012. Nyilvántartási szám alatt nyilvántartásba vett Magyarországi
Református Egyházon belül, 19980302-1-04 adószámon működő önálló jogi személy:
Zsadányi Református Egyházközség
székhelye:
5537 Zsadány, Béke u. 100.
Alapító határozat:
15/2012. számú presbitériumi határozat.
Az Alapító Okirat kelte:
2012.május 15.
Az iskola OM azonosítója: 201727
4.) Felügyeleti szerve:
Fenntartói felügyelet:
Egyházi felügyeleti szerve:
Törvényességi felügyelet:

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma
5537 Zsadány, Béke u. 100.
Tiszántúli Református Egyházkerület Tanügyi Hivatala
4026 Debrecen, Kálvin tér 17.
Békés Megyei Kormányhivatal
5600 Békéscsaba, József Attila u. 2-4. szám

5.) Működési területe:

Zsadány község teljes közigazgatási területe

6.) Az intézmény jogállása:

önálló jogi személyiségű, egyházközségi intézmény

7.) Az intézmény képviselete:
Az iskolát a fenntartó által meghatározott időre megbízott igazgató képviseli, aki az ügyek
meghatározott körére eseti jelleggel, illetve általánosan a képviseleti jogát átruházhatja a
fenntartó egyidejű tájékoztatásával.
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8.) Az igazgató kinevezésének rendje:
Az igazgató kinevezéséről és megbízásáról a nevelőtestület véleményének kikérésével a
Zsadányi Református Egyházközség Presbitériuma dönt. Az igazgató kinevezése és
megbízása a közoktatási törvény és a Magyarországi Református Egyház közoktatási törvénye
alapján történik. Az igazgató megbízása a nevelőtestület véleményének kikérése után
meghosszabbítható. Az igazgató felett az egyéb munkáltatói jogkört a Presbitérium elnöke
gyakorolja. Az igazgató az SZMSZ-ben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint
gyakorolja a munkáltatói jogkörét.
9.) Az intézmény feladata:
Alaptevékenység: 85.20
85.20.11.
85.20.12.
85.20.21.
85.20.22.

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(1-4. évfolyam)
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5–8. évfolyam)
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)

Az intézmény a sajátos nevelési igényű tanulók köréből az alábbiak ellátását biztosítja:
 Mozgássérült tanulók integrált nevelése, egészségügyi és pedagógiai célú
habilitációs és rehabilitációs ellátása, preventív foglalkoztatása.
 Érzékszervi fogyatékos (hallás- és látássérült) tanulók integrált nevelése,
egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátása,
preventív foglalkoztatása.
 Beszédfogyatékos tanulók integrált nevelése-oktatása, egészségügyi és
pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátása;
 Tanulásban akadályozott, (enyhe fokban értelmi sérült) gyermekek integrált
nevelése-oktatása, pedagógiai és egészségügyi célú habilitációs és
rehabilitációs ellátása;
 A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzdő gyermekek, tanulók, integrált nevelése-oktatása és
pedagógiai, egészségügyi célú habilitációs, rehabilitációs ellátása (dyslexia,
dysgraphia, dyscalculia, tanulási képességek kevert zavara, kevert specifikus
fejlődési zavar, aktivitás és figyelemzavar, tanulási zavar veszélyeztetettség,
mutizmus);
 A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzdő gyermekek, tanulók integrált nevelése-oktatása és
pedagógiai, egészségügyi célú habilitációs, rehabilitációs ellátása, fejlesztő
foglalkoztatása (dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, tanulási képességek kevert
zavara, kevert specifikus fejlődési zavar, aktivitás és figyelemzavar, tanulási
zavar veszélyeztetettség, mutizmus);
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További feladatként látja el a nevelési tanácsadó által diagnosztizált
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel vagy annak
veszélyezettségével küzdő gyermekek, tanulók preventív ellátását,
egyéni vagy kiscsoportos foglalkoztatását, felzárkóztatást vagy
fejlesztő foglalkoztatását.
Logopédiai ellátás keretében beszédindítás, beszédhiba javítás, nyelvi
kommunikációs zavarok javítását látja el.
A hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének növelése,
intézményi integrációjuk elősegítése
11/1994. (VI.8.) MKM. Rendelet 39/D §.-a alapján képességkibontakoztató felkészítés
11/1994. (VI.8.) MKM. Rendelet 39/E §.-a alapján integrációs
felkészítés
Nemzeti, etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános
iskolai nevelése,
oktatása (1-4. évfolyam) kizárólag magyar nyelven
Nemzeti, etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános
iskolai nevelése,
oktatása (5-8. évfolyam) kizárólag magyar nyelven

Az oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek










Általános iskolai napközi otthoni nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
Általános iskolai tanulószobai nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
Iskolai intézményi étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Könyvtári szolgáltatások
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

10.)

Az intézmény típusa:

általános iskola

11.)

Az iskola évfolyamainak száma:

általános iskola 8 évfolyam

12.) Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezés joga
Zsadány Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi a Zsadányi telekkönyvi
betétben 15 hrsz. alatt felvett és ténylegesen 5537 Zsadány, Béke út 108-114. szám alatt
található általános iskola megnevezésű, ingatlan. A fenti ingatlant az Önkormányzat 2012.
szeptember 1. napjával határozatlan időre, de legalább 8 tanévre térítésmentesen a Zsadányi
Református Egyházközség használatába adta oktatási – nevelési célra. Az intézmény
elhelyezésére szolgáló ingatlan használati jogával határozatlan időre, de legalább 8 tanévre a
Zsadányi Református Egyházközség rendelkezik, ezért az intézmény jogosult az
egyházközség ingatlanainak ingyenes használatára. A fenntartó biztosítja a Zsadányi
telekkönyvi betétben 15 hrsz. alatt felvett és ténylegesen 5537 Zsadány, Béke út 108-114.
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szám alatt lévő általános iskola ingatlanon az oktatási feladatok ellátásához szükséges mérték
szerinti használati jogot. Az intézmény alaptevékenységének ellátására rendelkezésre állnak a
leltár szerint nyilvántartott helyiségek, továbbá a leltár szerint nyilvántartott eszközök. Az
iskola az alapító okiratban meghatározott alap- és kiegészítő tevékenységek folytatására
használja az ingatlant. Az intézmény az alaptevékenysége sérelme nélkül 1 évet meg nem
haladó időtartamra a fenntartói Igazgatótanács előzetes jóváhagyásával hasznosíthatja az
átmenetileg szabad épületkapacitását.
13.)Az intézmény gazdálkodása: az intézmény részben önálló gazdálkodású, gazdasági
szervezettel nem rendelkező egyházi költségvetési szerv. Az intézmény a hatályos
jogszabályok rendelkezései, a Magyarországi Református Egyház gazdálkodására vonatkozó
egyházi törvények, valamint a fenntartó által elfogadott költségvetés szerint a feladatai
ellátására szolgáló előirányzatokkal, létszámmal, vagyonnal, valamint a rendelkezésre álló
forrásokkal szabályszerűen, gazdaságosan és eredményesen köteles gazdálkodni. A fejlesztési
célú beruházási előirányzat és gazdálkodási általános tartalék tekintetében a fenntartó
rendelkezései szerint köteles gazdálkodni. Az intézmény vállalkozói tevékenységet kizárólag
a fenntartó engedélyével csak abban az esetben folytathat, ha alaptevékenységeit nem zavarja.
Az intézmény az oktatási-nevelési alapfeladatok ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és
az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzatával minden esetben
önállóan, egyéb előirányzatokkal pedig a fenntartóval kötött külön megállapodásban
foglaltaknak megfelelően rendelkezik. Az intézmény a költségvetésben meghatározott
előirányzatok felhasználásáért felelősséggel tartozik, köteles az oktatási-nevelési feladatai
ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodni, hogy az biztosítsa a
költségvetésben erre a célra elkülönített előirányzatok gazdaságos és takarékos felhasználását.
A fenntartó az intézménnyel kapcsolatban ellátja a jogszabályokban a „gazdasági szervezet”
részére előírt és meghatározott feladatokat, amely elsősorban a pénzügyi-számviteli feladatok
biztosítását és elvégzését jelenti, többek között kiterjed a tervezési, gazdálkodási,
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok, könyvvezetés, adatszolgáltatás,
ellenjegyzés, kifizetések teljesítése, munkaügyi feladatok, belső ellenőrzés, stb. feladatainak
ellátására. A fenntartó ellátja továbbá az intézmény használatában lévő ingatlanvagyon, ingó
vagyontárgyak működtetésével, üzemeltetésével, a beruházásokkal, a vagyon használatával,
hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat is. Az intézmény a gazdálkodásról,
működésről fenntartójának köteles beszámolni, ill. a rábízott vagyon tekintetében elszámolási
kötelezettség terheli, ezzel kapcsolatban köteles féléves és éves írásbeli beszámolókat
készíteni. Az éves működési és költségvetési-gazdálkodási beszámolót a fenntartói
Igazgatótanács felterjesztése alapján a fenntartó fogadja el. Az intézmény éves költségvetését,
az igazgató terjeszti a fenntartói Igazgatótanács elé előzetes jóváhagyásra, melyet a fenntartói
Igazgatótanács végleges döntésre a Presbitérium elé terjeszt.
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14)Az intézmény gazdálkodása: Az intézmény részben önálló gazdálkodású, gazdasági
szervezettel nem rendelkező egyházi költségvetési szerv.
15.) Az intézménybe felvehető maximális gyermek-/tanulói létszám
A gyermekek/tanulók maximális száma összesen: 200 fő.
Zsadány, 2012. május 15..

A Zsadányi Református Egyházközség nevében:

………………………………………
egyházközségi gondnok

……………………………………
lelkipásztor
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A Zsadányi Református Egyházközség,
a Zsadányi Református Általános Iskola,
mint oktatási intézménynek 15/2012. Számú presbitériumi alapító határozat alapján
Alapító Okiratát az alábbiak szerint egészíti ki a
………………számú presbiteri határozatával

-

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók napközi otthoni nevelése
(gyengénlátó, beszédfogyatékos, autista, aktivitás és figyelemzavar, kevert specifikus
fejlődési zavar, tanulási zavarra veszélyeztetett, dyslexia, dysgraphia, dyscalcuia, az
iskolai képességek kevert zavara)
a) A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége: a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége
b) A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem
vezethető tartós és súlyos rendellenessége: a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége.

-

Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok.

Zsadány, 2013. február ….

A Zsadányi Református Egyházközség nevében:

………………………………………
egyházközségi gondnok

……………………………………
lelkipásztor
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