ALAPÍTÓ OKIRAT
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata az Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,
Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát a következők szerint határozza meg:
Az intézmény neve: Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,
Pedagógiai Szakszolgálat
Rövid neve: Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai
Szakszolgálati Intézmény
OM azonosítója: 200983
Székhelye: 4150 Püspökladány, Petőfi u. 9.
A tagintézmények, intézményegy- Kálvin Téri Általános Iskolai Tagintézmény
ségek neve és címe: 4150 Püspökladány, Kálvin tér 8.
Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény
- Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tagozata
- Speciális Szakiskola
4150 Püspökladány, Bajcsy-Zs. u. 3-5.
Petritelepi Általános Iskolai Tagintézmény
4150 Püspökladány, Karcagi u. 26-28.
Csenki Imre Alapfokú Művészetoktatási Tagintézmény
4150 Püspökladány, Petőfi u. 40.
Pedagógiai Szakszolgálat
4150 Püspökladány, Bocskai u. 21.
Telephelyei: 4150 Püspökladány, Bajcsy-Zs. u. 3-5.
4150 Püspökladány, Haladás u. 2.
4150 Püspökladány, Karcagi u. 26-28.
4150 Püspökladány, Iskolaköz 5.
4150 Püspökladány, Kálvin tér 8.
4150 Püspökladány, Petőfi u. 40.
4150 Püspökladány, Bocskai u. 21.
4150 Püspökladány, Bajcsy-Zs. u. 2/2.
4150 Püspökladány, Honvéd u. 16-18.
4150 Püspökladány, Kossuth u. 6.
4150 Püspökladány, Bajcsy-Zs. u. 7.
4173 Nagyrábé, Rétszentmiklósi u. 4.
4172 Biharnagybajom, Bacsó u. 2-4.
4172 Biharnagybajom, Bacsó u. 18.
4172 Biharnagybajom, Mátyás király u. 1.
4171 Sárrétudvari, Erzsébet út 1.
4163 Szerep, Kossuth u. 5/7.

Alapítás ideje: 2007. július 1.
Létrehozásáról rendelkező
határozat: 82/2007. (VI. 28.) önkormányzati testületi határozat
Közvetlen jogelődjeinek neve, Kálvin Téri Általános Iskola
címe: 4150 Püspökladány, Kálvin tér 8
Petőfi Sándor Általános Iskola és Szakiskola
4150 Püspökladány, Petőfi u. 9.
Petritelepi Általános Iskola
4150 Püspökladány, Karcagi u. 26-28.
Csenki Imre Művészeti Iskola
4150 Püspökladány, Petőfi u. 40.
Az alapító jogokkal felruházott Püspökladány Város Önkormányzata
irányító szerv neve, címe: 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.
A fenntartó neve, címe: Püspökladány Város Önkormányzata
4150 Püspökladány, Bocskai u.2.
Felügyeleti szerv neve, címe: Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.
Az intézmény illetékessége: Püspökladány város közigazgatási területe, továbbá a Pedagógiai
Szakszolgálat esetében a társult települések közigazgatási területe,
valamint a Speciális Szakiskola esetében a kötelező felvételt biztosító szakiskolák hatályos jegyzéke szerinti települések.
Működési köre: Püspökladány város közigazgatási területe, továbbá a Pedagógiai
Szakszolgálat esetében a társult települések közigazgatási területe,
valamint a Speciális Szakiskola esetében a kötelező felvételt biztosító szakiskolák hatályos jegyzéke szerinti települések
Az intézmény jogállása: önálló jogi személy
A közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX.
törvény alapján: többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény
Gazdálkodási besorolása önállóan működő költségvetési szerv, pénzügyi-gazdasági feladatait
alapján: együttműködési megállapodás alapján Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete (4150 Püspökladány, Petőfi u. 40.) látja el.
Jogszabályban meghatározott alapfokú nevelésről,
közfeladata: oktatásról való gondoskodás (Ötv. 8. § (1))
Kötelező feladatként ellátandó alaptevékenysége a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény értelmében.
Alaptevékenysége: Megnevezése:
Száma:
TEÁOR szerint: Alapfokú oktatás
Szakágazat szerinti
besorolása: Alapfokú oktatás
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8520
852010

Általános iskolai tanulók napSzakfeladat szerinti pali rendszerű nevelése, okta852011
besorolása: tása (1-4. évfolyamon)
- általános iskolai nappali
rendszerű nevelés, oktatás;
cigány kisebbséghez tartozók
integrált nevelése-oktatása; képesség-kibontakoztató, illetve
integrált nevelés-oktatás; iskolaotthonos nevelés-oktatás;
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása
852012
(1-4. évfolyam)
integráltan, illetve tagozaton:
testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos, illetve tartós
és súlyos rendellenességével
küzdő tanulók;
Nemzeti és etnikai kisebbségi
tanulók nappali rendszerű
általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)

852013

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, okta852021
tása (5-8. évfolyamon)
- általános iskolai nappali
rendszerű nevelés, oktatás;
cigány kisebbséghez tartozók
integrált nevelése-oktatása; képesség-kibontakoztató, illetve
integrált nevelés-oktatás; iskolaotthonos nevelés-oktatás;
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása
852022
(5-8. évfolyam)
integráltan, illetve tagozaton:
testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos, illetve tartós
és súlyos rendellenességével
küzdő tanulók;
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Nemzeti és etnikai kisebbségi
tanulók nappali rendszerű
általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

852023

Alapfokú művészetoktatás
zeneművészeti ágban

852031

Alapfokú művészetoktatás
képző- és iparművészeti,
táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban

852032

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása
853132
(9-12. évfolyam)
testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos, illetve tartós
és súlyos rendellenességével
küzdő tanulók;
Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyam853212
okon
Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon

853222

Pedagógiai szakszolgáltató
856011
tevékenység
- nevelési tanácsadás
- pszichológiai gondozás
- gyógypedagógiai fejlesztés, gondozás
- logopédiai ellátás
- gyógytestnevelés
Korai fejlesztés, gondozás
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856012

Fejlesztő felkészítés

856013

Általános iskolai napközi otthoni nevelés

855911

Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése

855912

Nemzeti és etnikai kisebbségi
tanulók napközi otthoni neve855913
lése
Általános iskolai tanulószobai
855914
nevelés
Iskolai diáksport-tevékenység
931204
és támogatása
Könyvtári szolgáltatások

910123

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

910121

Iskolai intézményi étkeztetés

562913

Alapfokú oktatási intézményeinek, programjainak
komplex támogatása

852000

Munkahelyi étkeztetés

562917

Rendezvényi étkeztetés

562100

Egyéb vendéglátás

562920

Pedagógiai szakmai szolgálta- 856020
tások
Művészeti ágak, tanszakok - Zeneművészeti ág: furulya, fuvola, klarinét, fagott, kürt, trombikifutó rendszerben: ta, tuba, szaxofon, ütő, gitár, zongora, hegedű, gordonka, magánének, kamarazene, népihegedű, szintetizátor, koboz, brácsa;
- Táncművészeti ág: néptánc, modern tánc, társastánc;
- Képző- és iparművészeti ág: festészet, grafika, kerámia, fatárgy-készítő, makett- és papírtárgykészítő;
- Színművészeti-bábművészeti ág: színjáték tanszak.
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Művészeti ágak tanszakok felme- ZENEMŰVÉSZETI ÁG:
nő rendszerben (2011/2012. tan- - Klasszikus zene tanszak:
évtől megkezdett képzések): Fafúvós tanszak tantárgyai: furulya, fuvola, klarinét, szaxofon,
fagott
Rézfúvós tanszak tantárgyai: trombita, kürt, harsona–tenorkürt–
baritonkürt, tuba
Akkordikus tanszak tantárgyai: gitár, ütő
Billentyűs tanszak tantárgyai: zongora,
Vonós tanszak tantárgyai: hegedű, gordonka,
Vokális tanszak tantárgya: magánének
Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs-kötelező, szolfézs, zenetörténet–zeneirodalom, zeneelmélet,
Kamarazene tanszak tantárgyai: kamarazene, zenekar,
Hangszeres és vokális tanszakok – egyéni képzés
- Népzene tanszak:
Vonós és tekerő tanszak tantárgyai: népi hegedű
Pengetős tanszak tantárgyai: koboz
Vokális tanszak: népi ének
Zeneismeret tanszak tantárgyai:, szolfézs-kötelező,
Kamarazene tanszak tantárgyai: népi kamarazene (a tantárgy
magába foglalja a hangszeres
és vokális társas zenét),
- Elektronikus zene tanszak:
Billentyűs tanszak tantárgyai: szintetizátor–keyboard,
Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs-kötelező, zenetörténet–
zeneirodalom, zeneelmélet
Kamarazene tanszak tantárgya: kamarazene
TÁNCMŰVÉSZETI ÁG:
- Néptánc tanszak:
Főtárgy:
Népi játék (1–2. előképző évfolyamon)
Néptánc (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon)
Kötelező tantárgy:
Folklórismeret (3–6. alapfokú évfolyamon)
Tánctörténet (9–10. továbbképző évfolyamon)
Kötelezően választható tantárgyak az összevont osztályokban:
Folklórismeret (3–6. alapfokú évfolyamon)
Népzenei alapismeretek (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző
évfolyamon)
Tánctörténet (9–10. továbbképző évfolyamon)
Választható tantárgyak:
Népi játék (1–2. előképző évfolyamon)
Néptánc (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon)
Népzenei alapismeretek (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző
évfolyamon)
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- Modertánc tanszak:
Főtárgy:
Berczik–technika (1–2 előképző évfolyamon, 1–2 alapfokú évfolyamon)
Jazz–technika (3–6. alapfokú évfolyamon és a 7–10. továbbképző évfolyamon)
Kötelező tantárgy:
Kreatív gyermektánc (1–2 előképző évfolyamon, 1–2 alapfokú
évfolyamon)
Kötelezően választható tantárgy: az összevont osztályokban:
Tánctörténet
Limón–technika
Választható tantárgyak:
Kreatív gyerektánc (1–2 előképző évfolyamon, 1–2 alapfokú
évfolyamon)
Berczik–technika (1–2 előképző évfolyamon, 1–2 alapfokú évfolyamon)
Jazz–technika (3–6. alapfokú évfolyamon)
Lábán–technika (7–8. továbbképző évfolyamon)
KÉPZŐ-, ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG:
- Képzőművészeti tanszak: (előképző 1–2. évfolyam + 1–3. alapfokú évfolyam)
Főtárgy:
Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1–2. évfolyam)
Grafika és festészet alapjai (1–3. alapfokú évfolyam)
Kötelező tantárgy:
Vizuális alkotó gyakorlat (1–10. évfolyam)
Választható tantárgy:
Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1–2. évfolyama)
Népművészet (1–10. évfolyam)
Grafika és festészet tanszak - Grafika és festészet műhelygyakor
lat
Környezet– és kézműves kultúra tanszak - Környezet– és kézműves kultúra műhelygyakorlat
Szobrászat és kerámia tanszak - Szobrászat és kerámia műhelygyakorlat
Kötelező tantárgy:
Vizuális alkotó gyakorlat (1–10. évfolyam)
Választható tantárgyak:
Népművészet (1–10. évfolyam)
SZÍNMŰVÉSZETI–BÁBMŰVÉSZETI ÁG
- Színjáték tanszak:
Főtárgy: dráma és színjáték
Kötelezően választható tantárgyak:
Beszéd és vers (1. alapfokú évfolyamtól)
Mozgás és tánc (1. alapfokú évfolyamtól)
Zene és ének (1. alapfokú évfolyamtól)
Színházismeret (3. alapfokú évfolyamtól)
Választható tantárgyak: a színjáték tanszak bármelyik tantárgya
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Az intézménybe felvehető Általános iskolai nevelés-oktatásban: 1600 fő
maximális gyermeklétszám: Gyógypedagógia tagozaton általános iskolai és előkészítő szakiskolai nevelés-oktatásban: 60 fő
Alapfokú művészetoktatásban művészeti áganként:
- Zeneművészeti ágon összesen 300 fő;
- Táncművészeti ágon összesen 150 fő;
- Képző- és iparművészeti ágon összesen 200 fő;
- Színművészeti-bábművészeti ágon 80 fő.
Évfolyamok száma: Általános iskolai oktatás 1-8. évfolyam
Gyógypedagógiai tagozaton 1-8. ill. 9-12. évfolyam
Alapfokú művészetoktatás 12 évfolyam
Kapacitásmutató: férőhelyek száma (fő)
pedagógusok száma (fő)
olvasótermek száma és a szolgáltató terek nagysága (m2)
tárolóhelyek nagysága (m)
Teljesítménymutató: ellátottak száma (fő)
egy rendezvényre jutó átlagos létszám (fő)
támogatott programok (db)
használatok száma (alkalom+db)
könyvtári állomány gyarapodása (db)
Feladatmutató: ellátást igénylők száma (fő)
rendezvények száma (db)
tanulók száma (fő)
résztvevők száma (fő)
Az ellátható vállalkozási
tevékenység köre: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
Az intézmény vezetőjének Nyilvános pályázati eljárás keretében Püspökladány Város Önkinevezési rendje: kormányzatának Képviselő-testülete határozott időtartamra - 5
évre - bízza meg a mindenkori hatályos jogszabályok figyelembevételével.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó Nyilvános pályázat alapján, - határozott vagy határozatlan időre, foglalkoztatási jogviszonyok a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
megjelölése: illetve határozott időtartamra a Munka törvénykönyvéről szóló
1992. évi XXII. törvény alapján foglalkoztathatók.
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A feladatellátást szolgáló Az ingatlan helye:
vagyon:
4150 Püspökladány, Petőfi u. 9.
4150 Püspökladány, Bajcsy-Zs. u. 3-5.
4150 Püspökladány, Karcagi u. 26.
4150 Püspökladány, Karcagi u. 28.
4150 Püspökladány, Kálvin tér 8.
4150 Püspökladány, Petőfi u. 40.
4150 Püspökladány, Bajcsy-Zs. u. 7.

helyrajzi száma:
(hrsz.: 3851)
(hrsz.: 3702/3)
(hrsz.: 4528/3)
(hrsz.: 4526)
(hrsz.: 852)
(hrsz.: 323)
(hrsz.: 3706/3)

A vagyon feletti A vagyonnal való gazdálkodás során Püspökladány Város Önrendelkezés kormányzatának az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkojoga: dás szabályairól, valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről
szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendelet szerint kell
eljárni.
Az alapító okiratot érintő változást az intézmény vezetője - a változás bekövetkezésétől számított 30
napon belül - köteles a felügyeleti szervnek bejelenteni.

Záradék:
Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Püspökladányi Általános
Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát a 60/II /2009. (V. 28.) számú határozatával hagyta jóvá, a
97/II/2009. (VIII. 27.) számú, a 156/2009. (XII. 17.) számú, a 16/II/2010. (II. 25.) számú,
a 45/2010. (IV. 29.) számú, a 3/II/2011. (I. 27.) számú, a 78/2011. (VII. 28.) számú, a
88/II/2011. (VIII. 25.) számú, a 142/2011. (XII. 15.) számú és a 69/2012. (IV. 26.) számú
határozataival módosította.

Püspökladány, 2012. május 2.

D o m b i Imréné
polgármester
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