VOCATIONAL ACADEMY ÁLTALÁNOS ISKOLA,
KÉTTANNYELVŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉTTANNYELVŐ
SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON

ALAPÍTÓ OKIRATA
I.
Általános rendelkezések

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 3§ (2) bekezdése, 33§ (3) a 37§ (5) alapján a
Vocational Academy Alapítvány többcélú közoktatási intézményt alapít.

1. Az intézmény hivatalos neve:
Vocational Academy Általános Iskola, Kéttannyelvő Általános Iskola, Kéttannyelvő
Szakközépiskola, Gimnázium és Diákotthon (a továbbiakban: Intézmény)

2. Az intézmény hivatalos neve angol nyelven:
Vocational Academy Primary School, Bilingual Primary School, Bilingual Vocational
Secondary School, Secondary Educational Institute and Student Hostel

3. Az intézmény rövidített neve: Vocational Academy

4. Az intézmény székhelye:

9027 Gyır, Puskás Tivadar utca 8.

5. Az intézmény telephelye
Vocational Academy Általános Iskola, Kéttannyelvő Általános Iskola, Kéttannyelvő
Szakközépiskola, Gimnázium és Diákotthon Kunszigeti Tagiskolája
Telephely címe: 9184 Kunsziget, Petıfi tér 12.
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6. Az intézmény tevékenysége
I.
TEÁOR kód

Az intézmény alaptevékenysége
Tevékenység megnevezése

85.20

Általános iskolai nappali rendszerő nevelés, oktatás az 1-8. évfolyamon

85.20

Általános iskolai felnıttoktatás

85.20

Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő általános iskolai
nevelése, oktatása az 1- 8. évfolyamon
A megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okokra
visszavezethetıen és vissza nem vezethetıen tartós és súlyos
rendellenessége (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) miatt sajátos nevelési
igényő tanulók nevelése, oktatása:

85.31

Gimnáziumi felnıttoktatás

85.32

Nappali rendszerő szakközépiskolai nevelés, oktatás a 9-13. évfolyamon

85.32

Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakközépiskolai
nevelése, oktatása a 9-13. évfolyamon.
A megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okokra
visszavezethetıen és vissza nem vezethetıen tartós és súlyos
rendellenessége (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) miatt sajátos nevelési
igényő tanulók nevelése, oktatása

85.32

Szakközépiskolai felnıttoktatás

85.32

Nappali rendszerő, szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatás
a 14-15. évfolyamon.

85.32

Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő, szakképesítés
megszerzésére felkészítı iskolai oktatása
A megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okokra
visszavezethetıen és vissza nem vezethetıen tartós és súlyos
rendellenessége (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) miatt sajátos nevelési
igényő tanulók nevelése, oktatása

85.32

Szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolarendszerő felnıttoktatás

85.41

Felsıfokú szakképesítést nyújtó képzés

88.91

Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás, iskolaotthonos ellátás
(szorgalmi idıben)

55.90

Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás

55.90

Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényő
gyermekek, tanulók számára
A megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okokra
visszavezethetıen és vissza nem vezethetıen tartós és súlyos rendellenessége
(diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) miatt sajátos nevelési igényő tanulók
számára
Két tanítási nyelvő oktatás nappali munkarendben
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Képesség-kibontakoztató felkészítés
Integrációs felkészítés
II.

Az intézmény kiegészítı tevékenysége:

TEÁOR kód

Tevékenység megnevezése

56.29

Iskolai intézményi közétkeztetés

56.29

Kollégiumi intézményi közétkeztetés

85.59

Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás

85.59

Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás

85.59

Oktatási célok és egyéb feladatok

55.90

Egyéb szálláshely szolgáltatás

85.60

Oktatást kiegészítı tevékenység

93.19

Diáksport

85.51

Sportcélok és feladatok
Érettségi, és szakmai vizsgák lebonyolítása
Szakmai informatikai fejlesztés 5-13. évfolyamon
Tanulók szálláshelynyújtásával összefüggı feladatok
Tanulói tankönyvvásárlás
Kulturális, egyéb szabadidıs egészségfejlesztési feladatok
Tanulási kudarcnak kitett tanulók integrált nevelése és felzárkóztatása
A gyermek/tanuló szociális helyzetébıl és fejlettségébıl adódó
hátránykezelés
Közremőködés a tankönyvellátásban

A kiegészítı tevékenységek az alaptevékenység ellátását nem veszélyeztetik.
III.

Az intézmény vállalkozási tevékenysége

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

7. Az alapító neve:

Vocational Academy Alapítvány

8. Az alapító címe:

9022 Gyır, Teleki utca 18.
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9. Az intézmény fenntartója:

Szféra Vocational Academy Szabadszállás Alapítvány

10. A fenntartó székhelye:

9027 Gyır, Puskás T. u. 8.

11. Az intézmény típusa:

közös igazgatású többcélú közoktatási intézmény

12. Az intézmény felügyeleti szerve:
Az iskola felett a szakmai felügyeletet a Fenntartó kuratóriuma gyakorolja.
A fenntartói tevékenység törvényességi felügyeletét:
A Gyır-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Fıjegyzıje látja el.
13. Az intézmény mőködési területe:
14. Az intézmény jogállása:

Gyır-Moson-Sopron megye

jogi személy

15. Az intézmény körbélyegzıje:
Vocational Academy Általános Iskola, Kéttannyelvő Általános Iskola, Kéttannyelvő
Szakközépiskola, Gimnázium és Diákotthon, Gyır

II.
Az intézmény mőködése
Az Intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységek keretében
különbözı típusú közoktatási intézmények feladatait látja el. Az Intézményben a nevelési- és
pedagógiai program alapján a különbözı tevékenységeket folytató intézményegységek
egymással együttmőködnek, tevékenységüket összehangolják.
Az Intézmény egységes, valamennyi nevelési-oktatási feladatot átfogó pedagógiai programot,
ennek keretein belül az egyes feladatok ellátásához óvodai nevelési programot, illetve iskolai
helyi tantervet, kollégiumi pedagógiai programot használ. Az Intézmény a különbözı
iskolatípusok nevelési és oktatási céljainak megvalósításához külön-külön helyi tantervet
alkalmaz.
A nevelési, illetve pedagógiai programot a nevelıtestület fogadja el, és közoktatási szakértı
véleményezése után a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.
Az Intézmény szervezeti és mőködési szabályzatát a fenntartó kuratóriuma hagyja jóvá,
amelyet az alapító okirat életbe lépése után, három hónapon belül kell benyújtani a
kuratóriumnak.
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Az intézményben az oktatás a következı munkarendek szerint folyik:
-

Nappali oktatás munkarendje szerint folyó oktatás

-

Esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatás

-

Levelezı oktatás munkarendje szerint folyó oktatás

-

Egyéb sajátos munkarend szerinti oktatás (távoktatás)

Az intézmény élén az igazgató áll. A többcélú intézmény intézményegységeinek vezetését a
igazgató irányítása mellett intézményegység vezetık látják el. A tagintézmény élén
tagintézmény vezetı áll.
Az intézmény igazgatóját a Fenntartó bízza meg határozatlan idıre és gyakorolja felette a
munkáltatói jogokat. Az intézmény többi alkalmazottja tekintetében a munkáltatói jogokat az
Alapítvány kuratóriuma elnökének jóváhagyása mellett az intézmény igazgatója gyakorolja.

III.

Az intézmény tevékenysége és az intézménybe felvehetı maximális létszám
Vocational Academy Általános Iskola, Kéttannyelvő Általános Iskola, Kéttannyelvő
Szakközépiskola, Gimnázium és Diákotthon
9027 GYİR, PUSKÁS T. U. 8. - SZÉKHELY
I. Alaptevékenység:
TEÁOR kód

Tevékenység megnevezése

Maximális létszám

85.20

Általános iskolai nappali rendszerő nevelés, oktatás 1-4. évfolyam

84 fı

85.20

Általános iskolai nappali rendszerő nevelés, oktatás 5-8. évfolyam

88 fı

85.20

Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő általános iskolai nevelése,
oktatása 1- 8. évfolyam
25 fı
A megismerı funkció vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okokra
visszavezethetıen és vissza nem vezethetıen tartós és súlyos rendellenessége
(diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) miatt sajátos nevelési igényő tanulók
nevelése, oktatása

85.31

Gimnáziumi felnıttoktatás (esti munkarendben)

70 fı

85.32

Nappali rendszerő szakközépiskolai nevelés, oktatás 9-13. évfolyam

85.32

Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakközépiskolai nevelése,
oktatása 9-13. évfolyam
40 fı

220 fı

A megismerı funkció vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okokra
visszavezethetıen és vissza nem vezethetıen tartós és súlyos rendellenessége
(diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) miatt sajátos nevelési igényő tanulók
nevelése, oktatása
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85.32

Szakközépiskolai felnıttoktatás (esti munkarendben)

70 fı

85.32

Nappali rendszerő, szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai
oktatás 14-15. évfolyam

85.32

70 fı

Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő, szakképesítés megszerzésére
felkészítı iskolai oktatása
5 fı
A megismerı funkció vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okokra
visszavezethetıen és vissza nem vezethetıen tartós és súlyos rendellenessége
(diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) miatt sajátos nevelési igényő tanulók
nevelése, oktatása

85.41

Felsıfokú szakképesítést nyújtó képzés

70 fı

88.91

Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás, iskolaotthonos ellátás (szorgalmi
idıben)
172 fı

55.90

Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás

55.90

Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényő gyermekek,
tanulók számára
20 fı

80 fı

A megismerı funkció vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okokra
visszavezethetıen és vissza nem vezethetıen tartós és súlyos rendellenessége
(diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) miatt sajátos nevelési igényő tanulók számára
Két tanítási nyelvő oktatás nappali munkarendben

392 fı

Képességkibontakoztató felkészítés

75 fı

Integrációs felkészítés

75 fı

Szakképzés
Az OKJ szerinti képzés nappali, esti, levelezı tagozaton és távoktatásos formában folyik.
A fenntartó által meghatározott maximális szakképzési tanulólétszám:
Tagozat
Nappali tagozaton
Esti tagozaton
Levelezı tagozaton
Távoktatásban
Összesen

Fı
70
70
70
70
280

Közoktatási intézmény által ellátott feladatok
Iskolai szakképzés (szakmai elméleti
képzés)

Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati
képzés)

Nappali rendszerő iskolai oktatás
Esti oktatás munkarendje
Levelezı oktatás munkarendje
Távoktatás
Nappali rendszerő iskolai oktatás
Esti oktatás munkarendje
Levelezı oktatás munkarendje
Távoktatás

Létszám
(fı)
70
70
70
70
70
70
70
70
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Az intézményben oktatható szakképesítések:
OKJ szám

Szakképesítés megnevezése
KÖZGAZDASÁG SZAKMACSOPORT
52 343 01 0000 00 00
Banki befektetési termékértékesítı
52 343 02 0000 00 00
Biztosításközvetítı
55 343 02 0000 00 00
Biztosítási tanácsadó
54 344 02 0000 00 00
Mérlegképes könyvelı (vállalkozási)
54 345 03 0000 00 00
Munkaerıpiaci szervezı, elemzı
54 345 04 0000 00 00
Nonprofit menedzser
52 344 01 0000 00 00
Pénzügyi-számviteli ügyintézı
52 462 01 0000 00 00
Statisztikai és gazdasági ügyintézı
55 343 01 0000 00 00
Üzleti szakügyintézı
55 343 01 0010 55 03
Gazdálkodási menedzserasszisztens (elágazás)
55 343 01 0010 55 04
Pénzügyi szakügyintézı (elágazás)
55 343 01 0010 55 05
Projektmenedzser asszisztens (elágazás)
55 343 01 0010 55 06
Számviteli szakügyintézı (elágazás)
52 344 02 0000 00 00
Vállalkozási ügyintézı
MŐVÉSZET, KÖZMŐVELİDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ
52 213 02 0001 52 04
Mősorvezetı riporter
52 213 02 0004 52 06
Szerkesztı
54 213 01 0000 00 00
Filmtechnikus
54 321 01 0000 00 00
Újságíró, konferanszié
54 321 01 0100 54 01
Fotoriporter (rész-szakképesítés)
54 321 01 0100 54 02
Lapkiadói újságíró-szerkesztı munkatársa (részszakképesítés)
54 321 01 0100 54 03
Rádiómősor-szerkesztı munkatársa (rész-szakképesítés)
54 321 01 0100 54 04
Televíziómősor-szerkesztı munkatársa (rész-szakképesítés)
54 321 01 0100 54 05
Újságíró II. (rész-szakképesítés)
54 321 01 0010 54 01
Rádiómősor-vezetı, konferanszié (elágazás)
54 321 01 0010 54 02
Televíziómősor-vezetı, konferanszié (elágazás)
54 321 01 0010 54 03
Újságíró I. (elágazás)
55 213 01 0000 00 00
Kommunikátor
55 213 01 0010 55 01
Idegennyelvi kommunkátor (elágazás)
55 213 01 0010 55 02
Intézményi kommunikátor (elágazás)
55 213 01 0010 55 03
Sajtótechnikus (elágazás)
55 213 01 0010 55 04
Sportkommunikátor (elágazás)
55 341 01 0000 00 00
Mozgóképgyártó szakasszisztens
55 341 01 0010 55 01
Audiovizuális szakasszisztens (elágazás)
55 341 01 0010 55 02
Médiatechnológus szakasszisztens (elágazás)
55 341 01 0010 55 03
Televíziómősor gyártó szakasszisztens (elágazás)
VENDÉGLÁTÁS IDEGENFORGALOM SZAKMACSOPORT
54 812 01 0000 00 00
Idegenvezetı
55 812 01 0000 00 00
Vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser
55 812 01 0010 55 01
Idegenforgalmi szakmenedzser (elágazás)
55 812 01 0010 55 02
Vendéglátó szakmenedzser (elágazás)
54 812 02 0000 00 00
Protokoll és utazásügyintézı
54 812 02 0010 54 01
Protokollügyintézı (elágazás)
54 812 02 0010 54 02
Utazásügyintézı (elágazás)
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Az iskolai szakképzés a kiadott központi programok alapján folyik az intézményben, illetve
az adott szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeinek a figyelembevételével szervezi
meg az intézmény a szakképzı évfolyamok képzési programját.

II. Az alaptevékenységet kiegészítı tevékenységek:
TEÁOR kód

Tevékenység megnevezése

Maximális létszám

85.59

Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás

84 fı

85.59

Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás

88 fı

85.59

Oktatási célok és egyéb feladatok

55.90

Egyéb szálláshely szolgáltatás

56.29

Iskolai intézményi közétkeztetés

56.29

Kollégiumi intézményi közétkeztetés

93.19

Diáksport

85.51

Sportcélok és feladatok
Szakmai informatikai fejlesztés 5-13. évfolyamon (nappali)
Tanulók szálláshelynyújtásával összefüggı feladatok

392 fı
80 fı
392 fı
308 fı
80 fı

Tanulói tankönyvvásárlás

392 fı

Érettségi, szakmai vizsgák lebonyolítása

175 fı

Kulturális, egyéb szabadidıs egészségfejlesztési feladatok

392 fı

Tanulási kudarcnak kitett tanulók integrált nevelése és felzárkóztatása
A gyermek/tanuló szociális helyzetébıl és fejlettségébıl eredı hátránykezelés
Közremőködés a tankönyvellátásban
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TELEPHELY:
Vocational Academy Általános Iskola, Kéttannyelvő Általános Iskola, Kéttannyelvő
Szakközépiskola, Gimnázium és Diákotthon Kunszigeti Tagiskolája
Telephely címe: 9184 KUNSZIGET, PETİFI TÉR 12.
I. Alaptevékenység:
TEÁOR kód

Tevékenység megnevezése

Maximális létszám

85.20

Általános iskolai nappali rendszerő nevelés, oktatás 1-4. évfolyam

84 fı

85.20

Általános iskolai nappali rendszerő nevelés, oktatás 5-8. évfolyam

88 fı

85.20

Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő általános iskolai nevelése,
oktatása 1- 8. évfolyam
25 fı
A megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okokra
visszavezethetıen és vissza nem vezethetıen tartós és súlyos rendellenessége
(diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) miatt sajátos nevelési igényő tanulók
nevelése, oktatása

88.91

Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás, iskolaotthonos ellátás (szorgalmi
idıben)
172 fı
Két tanítási nyelvő oktatás nappali munkarendben

80 fı

Képességkibontakoztató felkészítés

25 fı

Integrációs felkészítés

25 fı

II. Az alaptevékenységet kiegészítı tevékenységek:
TEÁOR kód

Tevékenység megnevezése

Maximális létszám

85.59

Oktatási célok és egyéb feladatok

56.29

Iskolai intézményi közétkeztetés

172 fı

93.19

Diáksport

172 fı

85.51

Sportcélok és feladatok
Szakmai informatikai fejlesztés 5-8. évfolyamon (nappali)

88 fı

Tanulói tankönyvvásárlás

172 fı

Kulturális, egyéb szabadidıs egészségfejlesztési feladatok

172 fı

Tanulási kudarcnak kitett tanulók integrált nevelése és felzárkóztatása
A gyermek/tanuló szociális helyzetébıl és fejlettségébıl eredı hátránykezelés
Közremőködés a tankönyvellátásban
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Az egyes oktatási tevékenységeknél feltüntetett maximális tanulólétszám az azonos
tevékenységet folytató sajátos nevelési igényő tanulók számát magába foglalja.

Az intézményben az oktatás a következı munkarendek szerint folyik:

Maximális létszám

-

Nappali oktatás munkarendje szerint folyó oktatás

704 fı

-

Esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatás

140 fı

-

Levelezı oktatás munkarendje szerint folyó oktatás

70 fı

-

Egyéb sajátos munkarend szerinti oktatás (távoktatás)

70 fı

IV.
Az intézmény gazdálkodása
1. A vagyon feletti rendelkezés joga
Az intézmény feladatainak ellátását szolgáló vagyon felett a Fenntartó jogosult rendelkezni. A
gazdasági pénzügyi, munkaügyi feladatokat az intézmény székhelyén látják el. Az intézmény
részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik. Az Intézmény a rendelkezésre álló
vagyont nem jogosult elidegeníteni. Gazdálkodással összefüggı kötelezettséget a fenntartó
jóváhagyása nélkül nem vállalhat.

2. A feladatellátást szolgáló vagyon
Székhelyen:
Az óvodai és iskolai feladatok ellátásához rendelkezésre áll (bérlet tíz tanévre):
-

Gyır, Puskás Tivadar u. 8. szám alatti ingatlan – Helyrajzi szám: 5792/5

Telephelyen:
Kunsziget
Az iskolai feladatok ellátásához rendelkezésre állnak (közoktatási megállapodás alapján):
-

Kunsziget, Petıfi tér 12. szám alatti ingatlan a rajta található iskolaépülettel – Hrsz: 277

A feladatok ellátásához továbbá rendelkezésre állnak a nevezett ingatlanokon leltár szerint
nyilvántartott tárgyi eszközök. A közös igazgatású közoktatási intézmény a rendelkezésre álló
vagyontárgyakat a nevelı és oktató feladatok ellátásához szabadon használhatja.
Az intézmény alaptevékenységét az éves költségvetés keretében biztosított pénzeszközbıl,
munkaterve alapján látja el.
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V.
Záró rendelkezések
Ez a módosított, egységes szerkezetbe foglalt új alapító okirat 2009. szeptember 1. napján lép
hatályba.
Az alapító okirat hatályba lépésével egyidejőleg a Vocational Academy Alapítvány 10/2009.
számú (2009. V. 14.) határozatával elfogadott alapító okirata hatályát veszti.

Gyır, 2009. június 10.

Csizmadia István
Szféra Vocational Academy
Szabadszállás Alapítvány
Kuratórium elnöke

Záradék:
Ezt az alapító okiratot a Szféra Vocational Academy Szabadszállás Alapítvány
Kuratóriuma a 2009. évi 6/2009. (VI.10.) számú határozatával jóváhagyta.
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