Ecsedi Báthori István Református
Általános Iskola és Gimnázium
4355 Nagyecsed Rákóczi Ferenc utca 12.
OM azonosító: 033668

Alapító okirat

2017.

Az iskola feladatának tekinti az iskolai nevelés és oktatás keretében, hogy tanulóit művelt,
jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőjévé, a haza és a nemzet
hűséges és áldozatkész, alkotó polgáraivá formálja, akik mindenkor készek az örökölt és a
jelenkori kultúra valódi értékeit befogadni, gyarapítani és közvetíteni.
Feladata református tanulóit egyházunk hitvalló tagjaivá, a nem református tanulóit –
vallásuk szabad gyakorlása mellett – saját felekezetük és a Református Egyház értékeinek
megbecsülésére nevelni.

A köznevelési intézmény
1.Megnevezései
1.1 Az intézmény hivatalos neve:
Ecsedi Báthori István Református Általános Iskola és Gimnázium
1.2. Az intézmény rövidített neve:
Ecsedi B.I.Ref.Ált.Isk.Gim.

2. Az intézmény OM azonosítója:
033668

3. Pénzforgalmi számlaszáma:
Szabolcs Takarékszövetkezet: 68000017-10004720-00000000
4. Adószáma:
18817832-1-15

5. A köznevelési intézmény székhelye, feladatellátási helye:
4355 Nagyecsed, Rákóczi Ferenc u.12.

6.Típusa:
közös igazgatású, többcélú közoktatási intézmény

7. Alapító, működtető, fenntartó neve, székhelye:
7.1. Alapításának éve:
1994
7.2. Az alapító neve:
Nagyecsedi Református Egyházközség
7.3. Az alapító székhelye:
4355 Nagyecsed, Rákóczi Ferenc utca 77.

7.4. A fenntartó neve és székhelye:
Nagyecsedi Református Egyházközség
4355 Nagyecsed, Rákóczi Ferenc utca 77.
7.5. A működtető neve és székhelye:
Nagyecsedi Református Egyházközség
4355 Nagyecsed, Rákóczi Ferenc utca 77.

8. Törvényességi ellenőrző szerve:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

9. Egyházi felügyeleti szerve:
az intézmény irányításával kapcsolatos feladatokat a fenntartó látja el, melyben segítséget
nyújt a Tiszántúli Református Egyházkerület Tanügyi Hivatala
4026 Debrecen, Füvészkert utca 4.

10. Évfolyamok száma:
1-12 évfolyam

11. Az oktatás munkarendje:
nappali rendszerű iskolai oktatás,

12. Az intézmény alapfeladata:
Általános iskolai nevelés-oktatás 1-8. évfolyamon
 Nappali rendszerű általános iskolai nevelés-oktatás 1-4. évfolyam
 Nappali rendszerű általános iskolai nevelés-oktatás 5-8. évfolyam
 Általános iskolai napközis vagy tanulószobai nevelés-oktatás
 Egésznapos oktatás, nevelés
Gimnáziumi nevelés-oktatás 9-12. évfolyam
 Nappali rendszerű iskolai oktatás
Tehetséggondozás
Tanulók ingyenes tankönyvellátásnak támogatása
Iskolai, kollégiumi gyermekétkeztetés támogatása
Munkahelyi étkeztetés
Könyvtári szolgáltatások
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

13. Felvehető maximális tanulólétszám:
-

általános iskola 1-8 évfolyam: 230 fő
gimnázium 9-12 évfolyam: 60 fő

14. A feladatellátást szolgáló vagyon:
A székhely épülete a Nagyecsed Város Önkormányzat tulajdonát képezi, amely 122/1 hrsz.
került nyilvántartásba.

A vagyon használatának joga:
A Nagyecsed Város Önkormányzata képviselő testületének 55/2016. (IV.26.) KT. számú
határozata alapján hozzájárul, hogy a fenntartó Nagyecsedi Református Egyházközség a 4355
Nagyecsed, Rákóczi u. 12. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant szívességi
székhelyhasználat jogcímen székhelyként használja.
A KLIK Mátészalkai Tankerületének képviselője hozzájáruló nyilatkozatában támogatja,
hogy a fenntartásában lévő, Dancs Lajos Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola, Nagyecsed, Rákóczi u. 12. szám alatti telephelyét az Ecsedi Báthori István Református
Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 5 tanítási évre székhelyként bejegyeztesse.

15. A gazdálkodással összefüggő jogosítványok: Az intézmény a fenntartó által
jóváhagyott önálló költségvetéssel rendelkezik. A költségvetés keretén belül az intézmény
önállóan gazdálkodik. A gazdálkodással összefüggő jogosítványokat az igazgató gyakorolja.
Az intézmény vállalkozói tevékenységet a fenntartó engedélyével folytathat abban az esetben,
ha alaptevékenységeit nem zavarja.

A vezetők és alkalmazottak kinevezési rendjét a Magyarországi Református Egyház
Köznevelési Törvénye (a többször módosított 1995. évi I. törvény) és a Nemzeti
Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szabályozza.

Az intézmény működése: Az intézmény, mint jogi személy önálló intézményként
működik, működését az Alapító biztosítja. Működésének tartalma határozatlan idejű.
Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a 2011. évi CXC törvény a nemzeti
köznevelésről és a végrehajtására vonatkozó rendeletek, valamint a Magyarországi
Református Egyház Köznevelési Törvénye (többször módosított 1995. évi I. törvény) hatályos
rendelkezései az irányadóak.
Jelen alapító okiratot a Nagyecsedi Református Egyházközség Presbitériuma 2017. május
10-én megtartott gyűlésén a 10/2017 sz. határozatával elfogadta. 2017. szeptember 01.
napján lép hatályba.
Jelen alapító okirat 2017. szeptember 1-jei hatállyal a 2016. április 27. napján kelt
alapító okirat helyébe lép.

Nagyecsed, 2017. május 10.

Fábián Csaba
lelkipásztor

Gáthy Lászlóné
gondnok

