
BOROSTYÁN WALDORF ISKOLA 

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

ALAPÍTÓ OKIRATA

1. Intézmény hivatalos neve: Borostyán Waldorf Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

2. Intézmény székhelye: 6413 Kunfehértó Úttörő tér 8.

3. Intézmény telephelye: nincs

4. Intézmény tagintézménye: nincs

5. OM azonosító:

6. Alapító, fenntartó  neve: Halasi Waldorf Egyesület

7. Alapító, fenntartó székhelye: 6400 Kiskunhalas Fácán u. 7.

8. Az intézmény típusa: többcélú közoktatási intézmény – egységes iskola:

általános iskola és alapfokú művészeti iskola 

9. Az intézmény működési területe: Kiskunhalas, Kunfehértó és környéke

10. Iskolatípusonként az évfolyamok száma: 8 évfolyam

11. Alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:
- Általános iskolai nevelés-oktatás 
- Alapfokú művészetoktatás
- A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek,

tanulók iskolai nevelése-oktatása

Nappali munkarend szerint általános iskolai nevelés-oktatás 1-8. évfolyamon. 
Felvehető legmagasabb tanulólétszám: 200 fő

Alapfokú művészetoktatás 1-8. évfolyamon Waldorf-kerettanterv szerint: 
- Zeneművészeti ág: klasszikus zene - furulya tanszak
- Táncművészeti ág: kortárs tánc tanszak (modern mozgásművészet)
- Képző-  és  iparművészeti  ág:  grafika,  festészet,  szobrászat  tanszak,  fatárgy  készítő

fémműves/bőrműves/bábkészítő és textilműves tanszak
- Színművészeti-bábművészeti ág: színjáték tanszak, bábjáték tanszak

Felvehető legmagasabb tanulólétszám: 200 fő

Sajátos nevelési igényű gyermekek 
a) enyhén értelmi fogyatékos
b) autizmus spektrum zavar
c) pszichés fejlődési zavar

- kevert  specifikus  tanulási  zavar  (diszlexia,  diszortográfia,  diszkalkúlia,  diszgráfia  és
diszpraxia)

- hiperaktivitás és figyelemzavar
- szocio-adaptív folyamatok zavara
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Kiegészítő tevékenységek: 
 Egyéb vendéglátás – Iskolában szervezett közétkeztetés 
 Gyermekek napközbeni ellátása – Iskolai napközi foglalkozás szervezése 
 Sport, szabadidős képzés – Diáksport tevékenység  
 Kulturális képzés – Szakkörök, önképző körök, egyéb szabadidős elfoglaltságok 
 M.n.s. egyéb oktatás
 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

12. Az intézmény jogállása: önállóan gazdálkodó jogi személy

13. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon:
a) fenntartótól kapott támogatás, 
b) költségvetési törvény által biztosított állami normatív hozzájárulás, 
c) pályázati és egyéb támogatások, 
d) a  fenntartó  által  a  feladatok  ellátására  az  intézmény  használatába  adott  berendezés,

felszerelés, és egyéb vagyontárgyak, 
e) 6413  Kunfehértó  Úttörő  tér  8.  sz.  alatti  ingatlan  használatának  joga.  (Szociális  és

Gyermekvédelmi Főigazgatóság Bács-Kiskun Megyei Kirendeltségének tulajdonában álló, a
fenntartó által bérelt és az intézmény használatában lévő iskolaépület.) 

f) az intézmény saját bevételei
Az intézmény működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket teljes körűen az intézményfenntartó
biztosítja; az intézmény vagyonát a rendelkezésére bocsátott pénzeszközök, illetve használati, berendezési
és felszerelési tárgyak alkotják.

14. Rendelkezés az intézmény feladatainak ellátását szolgáló vagyon felett:
Az intézmény a rendelkezésére bocsátott vagyont oktatási célokra szabadon felhasználhatja, de azt nem
idegenítheti el, nem vonhatja terhelés alá és nem adhatja bérbe, csak a tulajdonos és a fenntartó előzetes
írásbeli hozzájárulásával.

15. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Az intézmény a fenntartó által jóváhagyott költségvetés keretei között önálló gazdálkodást folytat.

A Borostyán Waldorf Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratát a Halasi Waldorf
Egyesület – mint fenntartó – V-2018-II/1. határozatával 2018. március 2-án jóváhagyta.

Jelen Alapító Okirat 2018. augusztus 1. napján lép hatályba.

Kiskunhalas, 2018. március 2.

P.H.
Molnár Edina

Halasi Waldorf Egyesület választmányának elnöke
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