F.M. Közgyőlése 88/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata

a Fejér Megyei Önkormányzat József Attila Általános Iskolája és Speciális
Szakiskolája alapító okiratának módosításáról

Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Önkormányzat József Attila
Általános

Iskolája

és

Speciális

Szakiskolája

(Bicske)

alapító

okiratának

módosításával kapcsolatos elıterjesztést és az abban foglaltakkal egyetért.

1. Fejér Megye Közgyőlése a 66/2009. (II. 26.) K.h.sz. határozatával elfogadott
Fejér Megyei Önkormányzat József Attila Általános Iskolája és Speciális
Szakiskolája alapító okiratát 2009. július 1-jei hatállyal az alábbiak szerint
módosítja:

törlésre kerül az alapító okiratból:
évfolyamok száma: 1 évfolyam iskolai elıkészítı oktatás (óvodai nevelés kivételével)

851010 iskolai elıkészítı oktatás óvodai nevelés kivételével
Építészet szakmacsoport
-építı- és anyagmozgató gép kezelıje
elágazásai:
könnyőgépkezelı
OKJ 31 582 06 0010 31 01
nehézgépkezelı
OKJ 31 582 06 0010 31 02

gyorséttermi- és ételeladó

1 év

bolti eladó

2 év

parkgondozó

1 év

80222-5

sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakiskolai nevelése,
oktatása

-

enyhe fokban értelmi fogyatékos (tanulásban akadályozott)

-

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.
(orvosi alkalmassági vizsgálat és szakértıi vélemény alapján)

80225-2

sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakképesítés
megszerzésére felkészítı iskolai oktatása

-

enyhe fokban értelmi fogyatékos (tanulásban akadályozott)

-

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.

-

(orvosi alkalmassági vizsgálat és szakértıi vélemény alapján)

2. A közgyőlés felkéri elnökét, hogy – az intézményvezetı bevonásával –
gondoskodjék az alapító okirat módosult rendelkezéseinek az intézmény
SZMSZ-ében történı átvezetésérıl és az egységes szerkezető alapító okirat
megküldésérıl az EDUCATIO Kht. számára.

Felelıs:

Dr. Balogh Ibolya
a közgyőlés elnöke

Határidı: a közgyőlés ülését követı 30 nap

3. A közgyőlés felkéri a fıjegyzıt, hogy intézkedjen az alapító okirat és az alapadat
bejelentési

kérelem

Magyar

Államkincstár

Igazgatóságához történı benyújtásáról.

Közép-dunántúli

Regionális

Felelıs:

Dr. Varjú Mihály
fıjegyzı

Határidı: 2009. július 1.

Székesfehérvár, 2009. február 26.

Dr. Balogh Ibolya s.k.
a közgyőlés elnöke

Dr. Varjú Mihály s.k.
fıjegyzı

