ALAPITÓ OKIRAT

1. Intézmény neve:

Hajnalcsillag Baptista Óvoda

2. Intézmény székhelye: 2364 Ócsa, Damjanich u. 31

3. Intézmény telephelye:
Nincs
4. Intézmény tagintézménye: Nincs

5. OM azonosító: 202915

6. Létesítés napja (alapító okirat kelte):

2014. február 15.

7. Alapító neve: Ócsai Baptista Gyülekezet Egyházi Jogi Személy

8. Alapító címe: 2364 Ócsa, Kiss E. u. 14

9. Fenntartó neve:

10. Fenntartó címe:

Ócsai Baptista Gyülekezet Egyházi Jogi Személy

2364 Ócsa, Kiss E. u. 14

11. Az intézmény típusa:

óvoda

12. Az intézmény oktatási munkarendje:

nappalirendszerű

13. Felügyeleti szerv:
Szakmai és törvényességi felügyeletet a fenntartó, a fenntartói tevékenység törvényességi
ellenőrzését a Pest megyei Kormányhivatal látja el.
14. Működési terület: Ócsa közigazgatási területe és Pest Megye
15. Az intézménybe feladat ellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszám:
Három csoportban 75 fő
16. Az intézmény feladata a következők szerint:
Az intézmény alapfeladata:
-

óvodai nevelés
a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelése

a) Az intézmény alaptevékenysége:
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai
feladatai
Az intézmény ellátja a beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő gyermekeket, a nemzeti
köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 4.§ 13.pont ab) alpontja valamint 4.§ 2.pontja
alapján a következők szerint:
Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye
alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal,
magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá
személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos
nevelési igényűnek.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§ 25. pontjában meghatározott
sajátos nevelési igényű gyermekek közül az intézmény ellátja a
a) beszédfogyatékossággal küzdők,
b) pszichés fejlődési zavarral küzdők ( ezen belül tanulási zavarral küzdők- ilyen a
dislexia, disgráfia, discalculia, továbbá figyelemzavarral küzdők, valamint
magatartásszabályozási zavarral küzdők)
c) enyhe értelmi fogyatékosok (akik a szakértői bizottság véleménye alapján
integrálhatóak)
d) enyhe mozgásszervi fogyatékossággal küzdők
Az intézmény óvodai csoportjaiba, csoportonként négy fő, különböző fogyatékossági
kategóriába tartozó gyermeket fogad.

Az intézmény vállalja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§ 13.
pont ac) alpontja, valamint a 14. pontja szerinti kiemelten tehetséges gyermekek
nevelését, oktatását.

b) Az alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységei:
-

096010 Óvodai intézményi étkeztetés
gyermek-, tanuló felügyelet, készenlét,
a képesség- kibontakoztató felkészítés
integrációs nevelés-oktatás
személyiségfejlesztő, tehetséggondozó felzárkóztató nevelés-oktatás,
kulturális, szabadidős tevékenység
082010 Kultúra igazgatása
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
egészségfejlesztés
074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok
minőségfejlesztési feladatok ellátása,
szakmai fejlesztési feladatok ellátása,
esélyegyenlőségi feladatok ellátása
104070 A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok
Nem lakó ingatlan bérbeadása
104030 Gyermekek napközbeni ellátása
107054 Családsegítés
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

-

zenei nevelés

17. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy
18. Az intézmény ellátását szolgáló vagyon:
Az 1. pontban megjelölt Ingatlanban lévő valamennyi felszerelés, berendezés és ingóság
térítésmentes használatát az Ócsai Baptista Gyülekezet biztosítja.
19. Rendelkezés az intézmény feladatainak ellátását szolgáló vagyon felett:
A fenntartó az ingatlant az intézmény működéséhez rendelkezésre bocsátja.
Az intézmény nem jogosult az ingatlant elidegeníteni, megterhelni.
Az ingatlan használati joga az ingatlanhasználati szerződésben foglalt szabályok szerint; az
ingó vagyon használati joga teljes mértékben kiterjed a pedagógusokra és a gyermekekre
egyaránt.
20. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:

A működési és felhalmozási kiadásokat az intézmény által évente összeállított és a fenntartó
által jóváhagyott összesített költségvetésben kell előirányozni.
21. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetőjét az Ócsai Baptista Gyülekezet vezetősége nevezi ki. Az
intézményvezető az Intézménnyel áll munkajogviszonyban, felette a munkáltatói jogokat
azonban az Ócsai Baptista Gyülekezet gyülekezetvezetője gyakorolja.
22. Az intézmény képviseletére jogosult személy neve:
Fenntartói feladatkörében, az Ócsai Baptista Gyülekezet képviseletében a gyülekezetvezető
jár el.
Az intézmény nevében általános képviseletre jogosult az intézményvezető.
Őket távollétük esetén a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott helyettes
képviseli.
Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben az intézmény, illetve az Ócsai Baptista
Gyülekezet Szervezeti és Működési Szabályzatának előírásai az irányadók.
23. Az intézmény adószáma:
18524002-1-13
24. Az intézmény valamennyi pénzforgalmi számlaszáma:
65500051-31086004-61000009
25. Fenntartó képviseletére jogosult személy neve:
Fodor János
Záradék:
Az Alapító Okiratot az Ócsai Baptista Gyülekezet vezetősége az 1/2014.07. 24. sz.
határozatával jóváhagyta.
Jelen alapító okirat 2014.szeptember 1-jén lép hatályba.

Ócsa, 2014. július 25.

