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1/2013.(I.03.) határozat 1. sz. melléklete 
 
 

A Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okirata az 
alábbiak szerint módosul 
 
Köznevelési intézmény hivatalos neve: Törlés: Kölcsey Ferenc Általános Iskola  
                                                                     és Napközi Otthonos Óvoda 
 Új: Szajoli Tiszavirág Óvoda 
Székhelye: Törlés:5081 Szajol, Kölcsey Ferenc út 45. 
 Új: 5081 Szajol, Szt. István király út 70 
Telephelye: Törlés: 5081 Szajol, Szt. István király út 70. 
 Napközi Otthonos Óvoda 
 
Feladat ellátási helyei:    Törlés:5081 Szajol, Kölcsey Ferenc út 45. 
 
Az intézmény OM azonosítója: Törlés:035947 
 
 
Jogszabályban meghatározott közfeladata: Törlés:óvodai nevelés és alapfokú nevelés-
oktatás 
            Új:óvodai nevelés  
Intézmény típusa: Törlés:óvoda és általános iskola, többcélú intézmény 
                                 Új: Óvoda  
 
Az alábbi szakfeladatok kerülnek törlésre: 
Alaptevékenysége: 
 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
 562912 Óvodai intézményi étkeztetés  
 562917 Munkahelyi étkeztetés 
 852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. 

évfolyam, iskolai integrációs program alkalmazása, (hátrányos helyzetű 
tanulók képesség-kibontakoztató felkészítése, integrációs nevelése-
oktatása),iskolai könyvtár működtetése 

852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása 1-4. évfolyam  
 / az a különleges bánásmódot igénylő tanuló, aki a szakértői bizottság 
szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, vagy 
beszédfogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem-vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. 
évfolyam, iskolai integrációs program alkalmazása, (hátrányos helyzetű 
tanulók képesség-kibontakoztató felkészítése, integrációs nevelése-
oktatása), iskolai könyvtár működtetése 

 852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása 5-8. évfolyam,  
 / az a különleges bánásmódot igénylő tanuló, aki a szakértői bizottság 
szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, vagy 
beszédfogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem-vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

 855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
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 855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
 855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
 855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelés 
  
 
Feladat ellátási helyenként felvehető maximális gyermek, tanulói létszám: 
Törlés:Általános Iskola, Kölcsey Ferenc út 45. :  536 fő 
 
Törlés:Évfolyamok száma:   
Általános Iskola : 8 évfolyam 
 
A feladatellátást szolgáló vagyon: 
 Ingatlanok: 
                 Törlés: Szajol, Kölcsey Ferenc út 45. hrsz: 770 (általános iskola) 
         
Vezetőjének kinevezési, megbízási rendje: Az intézmény vezetője az Törlés: iskola 
igazgató. Új: Óvoda vezető.  
 
 
 
 
 
Szajol, 2013. január 3. 
 
 
 
 
                                                                                         Szöllősi József 
                                                                                           polgármester 


