F.M. Közgyőlése 264/2008. (VIII.29.) K.h.sz. határozata

a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı József Attila Általános
Iskola átszervezésérıl, alapító okiratának módosításáról

Fejér Megye Közgyőlése a „Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában
mőködı

József

Attila

Általános

Iskola

átszervezésére,

alapító

okiratának

módosítására” címő elıterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. A közgyőlés a József Attila Általános Iskola 235/2008. (VI.23.) K.h.sz., a
446/2007. (XII.20.) K.h.sz., a 102/2007. (III.21.) K.h.sz., a 90/2005. (IV. 28.)
K.h.sz. határozataival módosított, és a 21/2004. (II. 19.) K. h. számú
határozatával elfogadott alapító okiratát 2008. augusztus 31-i hatállyal az
alábbiak szerint módosítja:

Az intézmény neve:
Fejér Megyei Önkormányzat József Attila Általános Iskolája és Speciális
Szakiskolája

Meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait a Vajda János Gimnázium,
Postaforgalmi Szakközépiskola látja el.

Az intézmény típusa:
Gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény
Többcélú intézmény, összetett iskola:
általános iskola, speciális szakiskola

Évfolyamok száma:
1 évfolyam iskolai elıkészítı oktatás (alapfokú oktatást megelızı nevelés)
általános iskola 1-8. évfolyam
2 évfolyam elıkészítı szakiskola (9-10. évfolyam)
2 évfolyam speciális szakiskola (1/11, 2/12)

Országos Képzési Jegyzék szerinti képzések:

Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport
Szakács
részszakképesítése – gyorséttermi- és ételeladó
OKJ 33 811 03 0100 31 01

Kereskedelem-marketing üzleti adminisztráció szakmacsoport
Bolti eladó
OKJ 31 341 01 0000 00 00

Mezıgazdasági szakmacsoport
Parképítı és –fenntartó technikus
részszakképesítése – parkgondozó
OKJ 54 622 01 0100 21 01

Építészet szakmacsoport
Építı- és anyagmozgató gép kezelıje
elágazása – könnyőgépkezelı
OKJ 31 582 06 0010 31 01
elágazása – nehézgépkezelı
OKJ 31 582 06 0010 31 02

Az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok:

55136-0

Otthoni ellátás keretében biztosított különleges
(gyógypedagógiai,

konduktív

pedagógiai)

gondozás
55232-3

Iskolai intézményi közétkeztetés

80122-5

Sajátos

nevelési

igényő

tanulók

nappali

rendszerő általános mőveltséget megalapozó
iskolai oktatása, nemzeti, etnikai kisebbség
felzárkóztató

oktatása,

iskolai

nevelése,

oktatása
-

enyhe

fokban

értelmi

(tanulásban akadályozott)

fogyatékos

-

tanulásban akadályozottak tanterve szerinti
oktatásra

javasolt

autista,

beszédfogyatékos
-

középsúlyos értelmi fogyatékos (értelmileg
akadályozott)

-

magántanulóként történı oktatásra javasolt
középsúlyos fokban értelmi fogyatékos

-

halmozottan sérült (értelmi, testi vagy
érzékszervi fogyatékos) tanulók ellátása.

851010

Iskolai elıkészítı oktatás (óvodai nevelés
kivételével)

80222-5

Sajátos

nevelési

igényő

tanulók

nappali

rendszerő szakiskolai nevelése, oktatása
80225-2

Sajátos

nevelési

rendszerő

igényő

tanulók

szakképesítés

nappali

megszerzésére

felkészítı iskolai oktatása
80511-3

Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás
(szorgalmi idıben)

85191-2

Anya, gyermek és csecsemıvédelem

92403-6

Diáksport

2. A közgyőlés felkéri elnökét, hogy – az intézményvezetı bevonásával –
gondoskodjék az alapító okirat módosult rendelkezéseinek az intézmény SZMSZében

történı

átvezetésérıl

és

az

egységes

szerkezető

alapító

okirat

megküldésérıl az EDUCATIO Kht. számára.

Felelıs:

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya
a közgyőlés elnöke

Határidı: a közgyőlés ülését követı 30 nap

3. A közgyőlés felkéri a fıjegyzıt, hogy a módosítást is tartalmazó, egységes
szerkezető alapító okirat elkészítésérıl gondoskodjon, ezt követıen pedig
intézkedjen az egységes szerkezető alapító okirat és az alapadat bejelentési

kérelem a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatóságához
történı benyújtásáról.

Felelıs:

Dr. Varjú Mihály
fıjegyzı

Határidı: 2008. augusztus 31.

Székesfehérvár, 2008. szeptember 3.

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k.
a közgyőlés elnöke

Dr. Varjú Mihály s.k.
fıjegyzı

