
A 2003. június 30-án e|fogadott A|apÍtó okirattat a töIvényességi kötelezettségelmek megfelelően erységes
szerkezetbe foglalva, az Enyingi Refomátus Eryházközség diintéshozó testiilete - Presbitéríuma -.2004.
április 11-én |4l2004sz. (04.11) határozatával elfogadott AlapÍtó okirat
2005. jú|ius 10-én a fenntartó jóváharyásával kiegészítve a nomatíva jogcímek|rel.
Az Enyingi Refomáfus Eryh.ízközség döntéshozó testiilete - PresbitérÍuma - 2008. július 24-én törvényi
kötelezettségre a TEÁOR számok átváftását jőváMgfta21t2008.sz. (07.24)határozatáva|.
Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Altal.ínos Iskola és AlapfokrÍ Művészetoktatísi Intéz-rnény
Alapító okirat[nak módosítását a fenntartó Enyingi Refomáfus Eryhrízközség Presbitériuma 1312009
(márcills30.),sámúhatározatával jóváhagrta.
KIEGESZITES:
Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfohi Művészetohatási Intézmény
Alapító okiratának módosítósát a fenntartó Enyingi Református Eglházközség Presbitériuma ]9/2009
(augusztus 24.) számú hatórozatával jóvóhaglta azzal, hogl nem minősül átszervezésnek az Alapító okirat
módosítós.

AIAPÍTó oKIRAT

1. Azntézmény neve:
Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú MűvészetoktatásiIntézmény

Rövidített neve: Tinódi Lantos Sebestyén Református Iskola
oM azonosítőz 040382

2. Az intézmény alapítója és fenntartója:
Enyingi Református Egyházközség

3. Az intézmény alapítója és fenntartója címe:
8130 Enying, Kossuth Lajos u. 48.

4. Az alapítís időpontja: A millecentenárium évében 1996. április 30.

5. Az intézmény típusa:
Többcélú, közös igazgatástt közoktatiísi intézmény; általános iskola és alapfoku művészetoktatás

6. Az intézmény alapfeladata:
Tanulóit művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisáelőjévé, a magyar haza
és nemzet hűséges és áldozatkész po|gáraivá nevelje, akik mindenkor készek az örökölt és a jelenkori
kultura valódi értékeit befogadni, gyarapítani és közvetíteni'

TEÁOR 8520.|-4 évfolyam általiínos iskola
iskolaotthonos ellátás
sajátos nevelési igényu tanulók oktatása
l 2 évfolyamos alapfoku mÍivészetoktatás

TEÁOR 8531.5-8 évfolyam általanos iskola
napköziotthonos ellátás
sajátos nevelési igényí tanulók oktatása
1 2 évfolyamos alapfoku miivészetoktatás

TEÁOR 5 629 diakétkeáetés



Normatíva j o gcímenként :
Iskolai oktatás az I-4. évfolyamon - nappali rendszerű iskolai oktatás
Iskolai oktatás az 5-8. évfolyamon - nappali rendszerű iskolai oktatás
Sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása l-8. évfolyamon

100 fő
100 ffi
20 fő

200 fő
|20 fő
200 fr

l00 fő
l00 fő
l00 fő
l00 fő
|45 fő
25 fő
28 fő
28 fó

270 fő

Közoktatási tv. |21. $ (1) bekezdés 29. pontja a) alapján testi, érzékszervi, értelmi' beszédfogyatékos, autista' több
fogyatékosság együttes e|őfordulása esetén halmozottan fogyatékos' a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és sú|yos rendellenességével küzd:

dyslexia 6 fő
dysca|culia 2 Íő
dysgraphia 2fő

Osszesen : 10 fő
Közoktatási tv. |2|. $ (1) bekezdés 29. pontja b) alapján a megismerő funkciók vagy a vise|kedés fejlődésének
organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rende|lenességével küzd:

dys|exia 3 fő
dysca|culia 2 fő
dysgraphia 3 fő

.iiperaktivitás 2 fő
osszesen : 10 fő

Általrínos iskolai napközis foglalkozás a nappali rendszerii iskolai oktatásban résztvevő tanulók után 100 ffi
Iskolaotthonos oktatás az általános iskola első-negyedik évfolyamán l00 fő
Képesség-kibontakoáató felkészítés 35 fő
Személyiségfejlesztő, tehetséggondoző,fe|zárkőztatő nevelés 35 ffi
Fejlesztő ésfe|zárkőztató oktatás kis létszámú csoportokban, nappa|i rendszerű iskolai oktatásban l0 fő
Integrációs nevelés, oktatás 35 fő
Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok 200 fő
Diáksporttal kapcsolatos feladatok 200 fő
Intézrrrényben szervezett étkeztetés 200 fő
Intézrrrényben rászorultsági alapon szeryezett étkeáetés 100 fő
Hozzájáru|ás a tanulók tankönyv -e 1lá tásátho z

Áhalános hozzájáru|ás
Kiegészítő hozzájáru|ás ingyenes tankönyvellátáshoz

Pedagógiai szakmai szolgáltatás
Szakmai és fejlesztési feladatok

l-4. évfolyam nappali rendszerű oktatasban
5-8. évfolyam nappali rendszeríi oktatásban
5-8. évfolyam informatikai fejlesáés

Zenemivészeti oktatrís heti 4, vagy annál több órában, egyéni foglaIkozás
Művészetoktatásképző-, ipar-' tánc-, szín-, és bábművészeti ágon heti 4 vagy annál több órában
Művészetoktatás képző-, ipar-, tánc-, szín-, és bábművészeti ágon heti 4 oráná|kevesebb órában
Minőségfej lesáési feladatok
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés
Szakmai és informatikai fej lesztési feladatok

7.Nemzeti, etnikai' kisebbségi és más feladatai:
integrált oktatást folytathat

8. Tagintézménye:
nincs

9. A feladatetlátr[st szolgáló varyon:
1 .sziímú melléklet ingatlan vagyon:
- az enyingi |298.fusz-ű 6074 m2 ténnértékű ingatlan' Enying Kossuth L. u. 65-67.sz.
- 1003m2iskolaépülettel
- tulajdonos az Enyingi Református Egyhazközség,Intézményi hasznosításra átadvaalapítassal.

- 2.számumelléklet ingó vagyon:
. leltár Szerint

10. A varyon feletti rendelkezés joga:
Az alapítő - fenntartó vezető testületét, a presbitériumot illeti meg' a mindenkori állami és egyházi
jogszabá|yok szerint. 
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11. Intézmény székhelyének címe:
8130 Enying Kossuth Lajos.utca 65-67.

12. IntézmLény valamennyi telephelyének cÍme:
nincs

13. A felvehető maxim"ális gyermek/tanulólétszám: 470 fő)
általanos iskola: 200 fr
alapfoku miívészetoktatás 270 ro
ebből:
zeneművészetiáryon: 100 fiő
táncművészeti ágon: 60 fo
kepző- és iparművészeti ágon: 90 Íii
színművészet 20 fő

14.7. Az intézmény évfolyamai:
1-8 osztály nappali rendszerű általanos iskolai oktatas
művészeti oktatás:

előképző kétévfolyam
alapfokukepző hatévfolyam
továbbkepzil négy évfolyam

1 S.AlapfokrÍ miívészetoktatís :
zeneművészet

hegedű
zongora
furulya
fuvola
k.úrt
trombita
harsona
tuba
ütő
gitáÍ
orgona
kamarazene
szolfézs
zeneirodalom
zeneelmélet
szintetizátor-keyboard

táncmiivészet
néptánc

képző - és iparmiivészet
grafika
festészet
foto-videó
kerámia

színmiiv é szet - bábművé szet
színiáték



t6. Az intézmény gazdálkodási rendje:
. öná|ló -*ud,,.ioyérdekeltségúegyhaziköltségvetési szerv, önálló bérgazdá|kodási jogkörrel,
- tevékenységéről és gazdáIkodásaril az egyhází költségvetési szervekre szőIő szabályok szerint számol

be.

17. Az intézmény kiegészítő tevékenysége:
Az alapfe1adatokon kivtil kiegeszítő tevékenységet az illetékes szakhatóságok engedélyének birtokában, az

alább felsoroltakon kívül, az Enyingi Református Egyhazkö zség előzetes jóvríhagyásával folytathat.

A mindenkori hatalyos jogszabályok alapjrín anyagi bevételre irrányuló tevékenységet folyathat. Az ebből a

tevékenységből szrírmaző bevéte|t az a|apfeladatainak ellátására használhatja fel, az évi költségvetéS

megá\|apításénáI eú. fi gyelmen kívül kell hagyni, nem lehet elvonni.
Egyéb kiegészítő tevékenységet folytathat:

8559 Tanórán kíviili oktatasi ellátas,
8559 oktatasi kiegészítő egyéb tevékenység
Egyéb korlátozottan igénybe vehető szálláshely szo|gáItatás
Egyéb korlátozottan igénybe vehető vendéglátás (iskolai büfé)

Máshova nem sorolt kulturális és sporttevékenység
Egyéb kiadói tevékenység
Fényképészet, videofelvétel ké szítés (dokumentálás)

18. Az intézmény jogállása:
. önálló jogi személy, felelős vezetője az iskolaigazgatő
- az isko1aigazgató önálló munkaltatói jogkönel rendelkezik az intézmény taniírai és dolgozói tekintetében

a S zervezeti és Működé si S zabá|y zatb an me gfo galm azoftak szerint
- az iskolaigazgató a fenntartó megbízottjával együtt gyakorolja a kötelezettségvállalasi és utalvrínyozási

jogot.

t9. Az intézmény vezetőjénekmegbíási rendje:
Az intézmény vezeto1ét a ferrntartó nevezi ki' illetőleg bizza meg nyilvános páIyázat vagy meghívas

alapján,a nevelőtestiiletet meghallgatva, azlgazgatótanács javas|atáta. A kinevezés 5 tanévre szól.

20. Az intézmény felüryeleti szene:
- Enyingi Református Egyhazközség
- Magyar oszági Református Egyház Iskolaügyi Szervezete
- A működés törvényességének ellenőrzése tátr gyábarl Fej ér Megy e F őjegyzo1e

Enying, 2009. augusztus 24.

FÁjiíifvc


