
ALAPÍTÓ OKIRAT

A Hit Gyülekezete a magyar ifjúság oktatása és nevelése iránti felelősségétől vezetve, a szabad és
értékteremtő köznevelés ügyének előmozdítására a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az
egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szólő2011. évi CCV|. törvény 12. § (1)

bekezdésében, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2. § (3) bekezdésében
biztosított jogával élve, a Hit Gyülekezete Alapszabályának 35, §-ában foglaltak szerint önálló egyházi jogi

személyiséggel bíró, keresztény szellemiségű gimnáziumot és általános iskolát hozott létre.
Az intézmény önálló egyházijogiszemély, amely térségifeladatokat lát el, és nyitott azokszámára, akik
az intézmény által nyújtott világnézetileg elkötelezett, keresztény szellemiségű oktatásra, nevelésre
tartanak igényt,

1. Az intézmény neve:
uzoni péter Gimnázium és Általános lskola

2 Azintézmény rövid neve:
uzoni péter Gimnázium

3-. Az intézmény rövidített neve:
uzoni péter Gimnázium

4. Az intézmény OM azonosító száma:
200328,

5. Az intézmény alapításának éve:
2003.

6. Az intézmény székhelye:
Salgótarján, 31 04 Nagym ező úI 5l A,.

7. Az intézmény típusa:
Az intézmény alap- és középfokú többcélú köznevelési intézmény, amely az alapfeladatok ellátását
összetett iskolaként szervezi meg.

8. Az intézmény évfolyamai:
A többcélú intézmény nyolc évfolyamos általános iskolát, négy évfolyamos gimnáziumot foglal magába.

9. Az intézmény aIapítója és fenntartója:
Alapító:
név: Hit Gyülekezete
székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 69,

Fenntartó:
név: Hit Gyülekezete Oktatási Főigazgatósága, mint a Hit Gyülekezete jogutódja

székhely: 1107 Budapest, Száva utca 1,



10. Az intézmény alapfe|adatai:

ÁttaIános iskolai neve]és.oktatás
Ezen belül:

8520 Alapfokú nevelés-oktatás:
- az első évfolyamon kezdődő és a negyedik évfolyam végéig tartó alsó tagozat
- az ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső Iagozaí,

Gim názi um i nevelés-oktatás
Ezen belül:

B531 Középfokú nevelés-oktatás:
- négy évfolyamos nappali munkarend szerinti gimnáziumi nevelés-oktatás (9-12. évfolyam),
- középfokú általános oktatás, az általános műveltséget megalapozó, az érettségi vizsgára,
valamint a felsőfokú tanulmányokra történő felkészítés.

A többi gyermekkel, tanuIóval együtt nevelhető, oktatható sajátos neveIési igényű tanulók iskolai
nevelése-oktatása
Ezen belül:

Egyéb pszichés fejlődési zauarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozásizavarral)
küzdő tanulók,

nappali munkarend szerintiáltalános iskolaioktatása, nevelése (1-8, évfolyam)

- nappali munkarend szerintigimnáziumioktatása, nevelése (9-12, évfolyam)

11. Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám:
Az intézménybe felvehető maximális tanuló létszám 30B fő, azalábbi felosztás alapján:

a. iskolaioktatás 1-4. évfolyamon nappalirendszerben 108 fő
b. iskolaioktatás 5-8. évfolyamon nappali rendszerben 120íő
c. gimnáziumi oktatás 9-12, évfolyamon nappali rendszerben B0 fő
d. A többi gyermekkel, tanulóvalegyütt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók

iskolai nevelése-oktatása, ezen belül: egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási,
figyelem- vagy magatartásszabályozásizavarral) küzdő tanulók nevelése-oktatása 15 íő

12. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó kiegészítő feladatok:
Az iskola az oktatáshoz kapcsolód ő, azt szolgáló tevékenységeket folytathat a következő körben:

Egyéb nevelési, oktatási feladatok:
- általános iskolai napközis foglalkozás,
- tanulószobai ellátás
- kulturális, egyéb szabadidős, egészségfejlesztési feladatok,
- diáksporttal kapcsolatos feladatok
- bejáró gyerekek, tanulók ellátása
- különleges helyzetben levő tanulók támogatása
- Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók integrált oktatása Gyermek-

és ifjúságvédelemqel összefüggő juttatások, szolgáltatások:
- iskolában szervezett intézményi közétkeztetés
- intézményben rászorultsági alapon szervezett kedvezményes étkeztetés
- tanulók szociális helyzetétől függő tankönyvellátás
- általános hozzájárulás nyújtása tanulói tankönyvellátáshoz részére
- tanulók ingyenes tankönyvellátása
Pedagógiai szakmai feladatok:



pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevétele
- minőségfejlesztési, minőségirányítási feladatok
Egyes köznevelési feladatok ellátása:
- pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgára felkészítés támogatása
- középiskolai pedagógusok felkészülésének támogatása a kétszintű érettségihez
- minőségfejlesztési és minőségirányítási feladatok
- érettségi vizsgák lebonyolítása
- pedagóg usok szakkönyvvásárlásához való hozzá4árulás nyújtása
- szakmai és informatikai fejlesztési feladatok 1 - 4, évfolyamon
- szakmai és informatikai fejlesztési feladatok 5-B. évfolyamon
- szakmai és informatikai fejlesztési feladatok 9-12. évfolyamon

13. Az intézmény váIlalkozási tevékenysége:
58,11 könyvkiadás
5814 folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5920 hangfelvételek készítése, kiadása
5819 egyéb kiadói tevékenység
1812 nyomás
5530 kempingszolgáltatás
5590 egyéb szálláshely-szolgáltatás
5610 éttermi, mozgó vendéglátás
5629 egyéb vendéglátás
493 1 városi, elővá ros i szárazíöldi sze mélyszá l l itás
4939 máshová nem sorolható egyéb szárazföldi személyszállítás
6820 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
47 6I könyv-kiskereskedelem
47 62 újság-, papírárú-kiskerekedelem
7430 fordítás, tolmácsolás
821 1 összetett adminisztratív szolgáltatás
8219 fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
73II reklámügynöki tevékenység
7312 médiareklám

14. Az intézmény munkarendje:
Az intézményben nappali munkarend szerint alap- és középfokú nevelés-oktatás történik,

15. A feladateIlátást szolgáló vagyon:
Az intézmény feladatellátását szolgáló ingatlanvagyon az intézmény székhelyeként megjelölt Salgótarján
3104, Nagymező úI5lA (hrsz. 5949) alatti ingatlan, amelynek ingatlan nyilvántartás szerinti tulajdonosa a
intézmény. Az ingatlan használatának és birtoklásának összes jogával az intézmény rendelkezik, ezeket
a jogokat az intézmény képviselője, az igazgató gyakorolja. Az ingatlan elidegenítésének és
megterhelésének jogával az intézmény rendelkezik,
A feladatellátást szolgáljákazinIézmény tulajdonátképző leltár szerinti ingóságok, vagyontárgyak is.
16. Az intézmény gazdá!kodása, illetve a vagyon feletti rendelkezés joga:
Az intézmény önálló egyházi jogi személy, önálló gazdálkodási szervezeti egységgel rendelkezik. Az
intézmény gazdálkodásával összefüggő jogokat és kötelezettségeket azigazgatő gyakorolja. Azigazgatő
a fenntartó által évenként megállapított költségvetés keretein belül a mindenkori hatályos jogszabályok,
valamint az intézmény gazdálkodási és képviseleti szabályzala alapján gazdálkodik, illetve kezeli az
intézmény vagyonát. Az oktatási, nevelési tevékenység finanszirozását szolgálja, az alapitó által
rendelkezésre bocsátott anyagi eszközökön túl, az állami költségvetésből számláző támogatás, a tanulók
szülei által befizetett térítési díjak, esetlegesen a köznevelési szerződés keretében kapott támogatás, az



iskola számára természetes, illetve jogi személyek által felajánlott támogatások, adományok, valamint az
iskola vállalkozási tevékenységéból származó bevételek. Az iskola részére felajánlott adományok,
tá m o g atá so k e lfo g ad ásá r ől az igazgató h atá roz.

17. Az intézmény vezetőjének kinevezése és a munkáltatói jogok gyakorlása:
Az iskola igazgatóját a fenntartó bízza meg, hívja vissza és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.

Az intézmény alkalmazottaival kapcsolatban a munkáltatóijogokat az iskola igazgatója gyakorolja.

18. A képviseletijog:
Az intézményt a hatóságok, és harmadik személyek előtt az igazgató képviseli. Azigazgahő képviseleti
jogát kon krét esetre szóló meg hatalmazással átru házhatja.

19. Az intézmény fe!ügyeleti szervei:
Az intézmény szakmai felügyeletét a fenntartó, a Hit Gyülekezete Oktatási Főigazgatósága látja el.
A fenntartói tevékenység törvényességifelügyeletét a Nógrád megyei Kormányhivatal látja el.

Jelen Alapító okirat az intézmény 2003. április 2-án kelt, többször módosított, a módositásokkal a mai
napon egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata, Ezazintézkedés az intézmény korábbi létrejöttét és
működését nem érinti.
Az intézmény korábbi neve: Uzoni Péter Általános lskola.

Jelen módosított Alapító okirat az aláírás napján lép hatályba , .Ü..,,,.db eredeti példányban készült.

Budapest, 2022. május 31, f.l]i,!ff}
*'" ,'-)ffú* á

Oktatási Főigazgatósága


