
PIARISTA ÁLTAlÁNos ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS

BOLDOG D0NÁTI CELESZTINA ÓVODA

ALAPÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ neve, ala pítás ideje:

Gróf Batthyány Lajos nádor, 1765

FENNTARTÓ neve és székhelye:

Piarista Tartományfőnökség, 1052 Budapest, Piarista köz 1.

INTÉZMÉNY

1) hivatalos neve: Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és
Boldog Donáti Celesztina Óvoda

2) rövid neve: Piarista Iskola

3) székhelye: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 11-13.

4) OM azonosítója: 037513

5) típusa: többcélú, közös igazgatású intézmény

6) feladatellátási helyei, intézményegységei:

székhely (8800 Nagykanizsa, Sugár út 11-13.):

óvoda, általános iskola, gimnázium, kollégium

7) alapfeladatai:

a) óvodai nevelés

b) általános iskolai nevelés-oktatás

c) gimnáziumi nevelés-oktatás

d) kollégiumi ellátás

e) a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű

gyermekek, tanulók óvodai nevelése,ée iskolai nevelése-oktatása



8) felvehető maximális gyermek-és tanulólétszám:

Évfolyamok, . . .MaximalisAlapfeladat Munkarend csoportok .

letszamszáma
Óvodai nevelés nappali 4 120

Általános iskolai nevelés, oktatás nappali 8(1-8) 380

Gimnáziumi nevelés, oktatás nappali 6(7-12) 210

Gimnáziumi nevelés, oktatás nappali 4(9-12) 175

Kollégiumi ellátás 4 100

Az intézmény minden alapfeladatánál vállalja a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sa

játos nevelési igényű tanulók — az a különleges bánásmódot igénylő tanuló, aki a szakértői bi

zottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos, beszédfo

gyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartássza

bályozási zavarral) küzd —óvodai nevelését, iskolai nevelés-oktatását és kollégiumi nevelés-

oktatását az összlétszám 10%-ának arányában.

9) Egyéb feladatok, kiegészítő tevékenységek:

. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

. Máshová nem sorolt egyéb oktatás

. Kulturális képzés

. Könyvtári, levéltári tevékenység

. Egyéb szálláshely szolgáltatás

. Egyéb vendéglátás

. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

. Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése

. Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

. Máshová nem sorőlt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása



10) Az intézményben ellátott tanulóétkeztetés módja:

Az intézmény saját főzőkonyhával nem rendelkezik, vásárolt szo ga atássa iz osi ja az étkezte

tést.

11) Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon:

A székhely (8800 Nagykanizsa, Sugár út 11-13. helyrajzi szám: 1264 és 1265) a Piarista Rend Ma

gyar Tartományának tulajdona. Megállapodás szerint az óvoda, általános Iskola, gimnázium és

kollégium határozatlan ideig jogosult használni.

12) A vagyon feletti rendelkezés joga:

lngóságok a vagyonleltár szerint az Intézmény és a Piarista Rend Magyar Tartománya tulajdoná

ban, megosztva vannak.

A fenntartó ingyenes használatba adja a tulajdonában lévő vagyontárgyakat (ingatlan és ingósá

gok) az intézmény számára, az Intézmény saját vagyona felett az igazgató rendelkezik.

13) Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:

A Piarista Iskola önállóan gazdálkodó köznevelési intézmény.

Gazdálkodási forma: 552- Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy.

14) Az intézmény adószáma: 19277071-2-20

15) Az intézmény valamennyi pénzforgalmi számlaszáma: QTP 11749015-20004628

OTP 11749015-22004648

16) Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:

Az intézményvezetőt a Piarista Rend Magyar Tartományának képviselője, azaz a piarista tarto

mányfőnök nevezi ki a köznevelési miniszter egyetértésével a hatályos jogszabályok alapján.

17) Az aktuális alapító okirat hatályba lépésének időpontja: 2017. szeptember 1.

Budapest, 2017. május 25.

Labancz Zsolt
tartományfőnök


