A
Báró Wesselényi Miklós
Alapítványi Általános Iskola,
Gimnázium, Technikum és
Alapfokú Művészeti Iskola
Alapító Okirata

(módosításokkal egységes szerkezetben)

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 1.§ (3) bekezdése alapján
a Balaton-felvidéki Nemzeti Oktatási Nevelési Közhasznú Alapítvány, mint fenntartó a
Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola, Gimnázium, Technikum és
Alapfokú Művészeti Iskola alapító okiratát a következők szerint határozza meg:

I. Az intézmény elnevezése, alapadatok:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Az intézmény neve:

Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola,
Gimnázium, Technikum és Alapfokú Művészeti Iskola
Az intézmény rövid neve: BWM Alapítványi Iskola
OM azonosítója:
202755
Az intézmény típusa:
közös igazgatású köznevelési intézmény (általános
iskola, alapfokú művészeti iskola, gimnázium,
technikum)
Az intézmény munkarendje: nappali rendszerű iskolai oktatás, felnőtt oktatás
levelező munkarend
Székhely:
884 Balatonfűzfő, Nike krt. 2/3
Az évfolyamok száma:
általános iskola: 8
gimnázium: 9-12
technikum: 9-12 (5; 2 évfolyam)
alapfokú művészeti iskola: 2+6+4 előképző,alapfok,
továbbképző

7.
Felvehető legmagasabb
tanulólétszám
munkarendenként 286 fő
A) Ellátott köznevelési
alapfeladat
1. általános iskolai
nevelés-oktatás
2. technikumi nevelésoktatás
3. gimnáziumi nevelésoktatás
4. a többi gyermekkel,
tanulóval együtt
nevelhető, oktatható
sajátos nevelési
igényű gyermekek,
tanulók óvodai
nevelése és iskolai
nevelése-oktatása
5. alapfokú
művészetoktatás
5.1 zeneművészeti ágban
5.2 képző- és iparművészeti
ágban
B) Felnőttoktatás
gimnáziumi oktatás
levelező munkarend

Székhelyen

191 fő
12 fő
58 fő
25 fő

72 fő
48 fő
24 fő
100 fő

II. Az intézményt alapító, fenntartó, működtető szerv adatai:
Balaton-felvidéki Nemzeti Oktatási Nevelési Közhasznú Alapítvány
Székhelye: 8184 Balatonfűzfő Nike körút 2/3
Létrehozásáról rendelkező végzés: 8.Pk.60.027/2013/27.

III. Az intézmény működési területe:
Veszprém megye.
Határon túli, országos és térségi beiskolázású intézmény.
IV. Az intézmény gazdálkodási besorolása:
Önálló gazdálkodási intézmény.

V. Az intézmény alapvető szakágazati (TEÁOR) besorolása és megnevezése:
8520 Alapfokú oktatás
8531 Általános középfokú oktatás

VI. Kiegészítő tevékenységek:
855911-1 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855914-1 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855 EGYÉB OKTATÁS
855100 Sport, szabadidős képzés
855200 Kulturális képzés
8559 Máshová nem sorolt egyéb oktatás
85591 Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés
855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi
nevelése
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
56291 Oktatásban, üdültetésben részt vevők, sportolók, dolgozók elkülönült étkeztetése
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
931204-1 Iskolai diákcsoport – tevékenység támogatása
931301-1 Szabadidősport – (rekreációs sport) tevékenység és támogatása
8690 Egyéb humán egészségügyi ellátás
8621 Általános járó beteg ellátás
VII. Alapfeladatok
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 4.§-ában foglalt alapfeladat,
köznevelési feladat:





általános iskolai nevelés-oktatás,
gimnáziumi nevelés-oktatás,
technikumi szakmai oktatás
alapfokú művészetoktatás,

 a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása.
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek,
tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján, autista spektrumzavarral
küzdő és egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzd.
 felnőttoktatás
VIII. Az intézményben oktatott szakképesítések kifutó rendszerben (A 2020. szeptember 1től 10. vagy annál magasabb évfolyamot kezdő tanulók számára)
XXVIII. Turisztika ágazati képzés
OKJ 54 812 01 Idegenvezető
OKJ 54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő
Felmenő rendszerben az intézményben folyó szakmai oktatás ágazatai, választható szakmák,
szakmairányok
Ágazat

Turizmusvendéglátás

Szakma
azonosító
száma

Szakmai oktatás időtartama (év)

Szakma
megnevezése

szakmairánya

Turisztikai
510152307 technikus

Idegenvezető
Turisztikai
szervező

alapfokú
érettségi
iskolai
végzettséggel
végzettséggel
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IX. Az intézmény jogállása:
Önálló jogi személy, önálló gazdálkodási intézmény, előirányzatai felett teljes jogkörrel –
önálló gazdálkodási jogkörrel – rendelkező, önálló bankszámlával rendelkező intézmény.
X. A fenntartó és felügyeleti szerv:
Balaton-felvidéki Nemzeti Oktatási Nevelési Közhasznú Alapítvány
XI. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetőjét a Balaton-felvidéki Nemzeti Oktatási Nevelési Közhasznú Alapítvány
Kuratóriuma nevezi ki. Az intézményt az igazgató képviseli.
XII. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglakoztatási jogviszony
megjelölése:
Az intézmény alkalmazottaira alapesetben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. Törvény szerinti közalkalmazotti jogviszony az irányadó.

Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet továbbá munkavállaló, melyekre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló
jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó.
XIII. Vállalkozási tevékenység:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
XiV. A feladatellátást szolgáló vagyon:
Az intézmény használati joggal rendelkezik az alábbi létesítményre, valamint azok berendezési
és felszerelési tárgyaira vonatkozóan 8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 2/3 alatt fekvő ingatlannal
kapcsolatban.
XV. A vagyon feletti rendelkezési jog:
Az intézmény által használt ingatlanok –, valamint a bennük lévő berendezések, ingóságok egy
része felett – a tulajdonosok rendelkeznek. Az intézmény rendelkezésére álló, de a
tulajdonosokat megillető vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatok ellátásához szabadon
használhatja, de nem idegenítheti el, és nem terhelheti meg azokat.
Az intézmény működéséhez, a nevelő-oktató tevékenység ellátásához a fenntartó Alapítvány is
rendelkezésre bocsáthat ingóságokat és ingatlant.
Az intézmény működéséhez szükséges alapítványi tulajdonban lévő vagy más tulajdonban lévő
ingó és ingatlan vagyont, berendezési, felszerelési és egyéb eszközállományt elkülönítetten kell
nyilvántartani.
XVI. Hatálybalépés:
Az Alapító Okirat 2021. szeptember 1-vel hatályos.

Balatonfűzfő, 2021-04-16
A fenntartó Balaton-felvidéki Nemzeti Oktatási Nevelési Közhasznú Alapítvány nevében:

p.h.

Molnár Erika
kuratóriumi elnök

