
A Csillagbölcső Gyermekközpontú Ovoda,

Általános Iskola és Alapfokú Múvészeti Iskola

ALAPÍTÓ OKIRATA

1, Az intézmény neve: csillagbólcső Gye.mekkőzpontú ÓVoda,

Álta ános lsko a és Alapfokú MúVészeti lskola

Rövid neve: csilla8bölcső Gyermekközpontú ÓVoda és Álta ános skola

oM azonosítója| 2o3a12

Alapítás éVe: 2aI5,

2. Az intézmény székhélye| 6000 Kecskemét, NapsL]gár u. 2, (óVoda)

telephe ye| 6000 Kecskemét, szolnokl út 20, (általános sko é és AM )

3. Az intézmény alapítója. fenntartója: csillagbö cső Wé dorf E8yesület

székhelye: 6000 Kecskemét, Napsugár u. 2,

M űködésj terü lete: Kecskemét és környéke

4. Az intézmény típusa i
Többcé ú közös i8azgatású kóznevelési ]ntéZmény

óVodai (C5 ]a8bölcsó Wa dorf Óvoda)

egységes ]sko a| (Csillagbö]csó Wa dorf Á talános lsko a és AMl)

o á talános isko a és

o é apfokú műVészeti lskola

5. Az intézményalapfeladatánakjogszabályszerjnti megnevezései

. óVodai neve]és

. általános iskolai nevelés,oktatás 1-8. é\,folyémon

. álapfokúmúvészetokatás,

Waldorf-kerettanterv sze.int 1 8, éVfolyamon

- Zenemúvészeti ág: k asszikus zene - furulya tanszak

- TáncműVészet] áe: kortár5 tánc szak (modern rnozgásműVészet)

- KépzÓ- és iparműVészet] ágI grafika, festészet, szobrászat tanszak

, színműVé5zet!bábműVészeti ágI színjátéktanszak, bábjátéktansZak

. a többi 8yermekkel. tanulóval együtt nevelhetó, oktatható sa]'átos nevelési i8ényű 8yermekek, tanulók

óvodai neve,éseés iskolai nevelése-oktatásá,

(álta ános sko a neV€lé5 oktotá9 keretében)

autlZrn!s spektrum zavarral küzdó

- pszichés fejlódés] zavarra küZdő



Alaptevékenység 5zakágazat száma:

Al o ptevé ke ny s ég h e Z ka pcsol ód ó s zo kíe la dotok:
Óvodainevelés - 851011
A|apfokú oktatás- 8520
852o11 Áltqlónos iskoloi tanulók noppali rendszerű nevelése, oktatása (7-4. évfolyam)

852012 sNl áltolónos iskolaitonu]ók nopp1li rendszerű nevelése, oktatósa (1-4. évíolyam)
852021 Általőnos iskolai tanulók nappoli rendszerű nevelése, oktatóso (5-8. évfolyom)

852022 sNl áltllónos iskolqitonulók nappali rendszerű nevelése, oktatóso (5-8- évíolyam)
855911 Általanos i'kolai nopközi otthoni nevelés
855912 sNl tanulók nopközi otthoni nevelése
855914 Általános iskoloi tonulószobai nevelés
85s915 sNl ü]nulók tanulószoboi nevelése

6. Az intézménvbe feIvehetó maximális gyermek, tanuló létszám:

a. óvodai nevelés 110 fó

b. á talános iskolai nevelés oktatás 1-8 éVfolyam

nappali munkarend szerint 160 Íó

c, a apfokú múvészetoktatás 1,8 éVfolyám

Waldorf múvészeti neve és 160 fő

Az intézménv feladatellátását szolgáló vagyon:

- A csillagbö csó Wa dorf Egyesület tulajdonában álló,6000 Kecskemét, Napsugár u 2. sz. alattiin8atlan,

ame y in8yenes használatra szerződés keretében kerúlt átadásra az intézménynek,

- A Csillagbö csó Waldorf Egyesület és a szociá is é5 Gyermekvédelmi Fói8azgatósá8 (1132 Budapest,

Visegrádi u,49.) kózött 2017. március 20-án létrejött,2017, auguszt!515. - 2022.06,15, idótartamra

sZóó in8atlan haszná]ati megállapodás 8 osztályterem és kiszolgá]ó helysé8ek haszná]atáról

mindösszesen 390,3 nm terü ette|.

- A fenti ingatlanva8yon és a csi||agbö csó Waldorf EByesü et által éz intézrnény rendelkezésére

bocsájtott, a Waldorf Óvodai Pro8ram és a saját csilla8bólcső Waldorf Áltá ános lskola és AMl
peda8ó8iai programjának megvalósításához szúksé8e5 eszkózók,

7. Az intézményva8yon feletti rendelkezési jo8:

Az intézménY a rende kezésére bocsátott Va8yont oktatás] célokra szábadon felhasználhatja, de azt nem

idegeníthet] e, nerr Vonhatja terhelés alá és nem adhatja bérbe, csak a fenntaa.ó elózetes írásbeli

hozzájárulásáVal.

8. Az intézmény gazdálkodásáVal összéfüggó jogosítvá nyok:

Az ]ntéZrnény a fenntartó által jóVáhagyott l,ö tségvetés l e.etei lözött önállóan 8a2dálkodik,
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Legitimációs Záradék

A csillagböIcsó Gyermekközpontú ÓVoda, Általános skola és AMI Alapító okiratát a csi agbölcsó Waldorf

Egyesület - mintfenntartó Ko6/2o2o,03.05 sZárnú határozatáVaI 2020. rnárcius 5, nap]án jóVáhagyta,

Jelen Alapító okirat 2o2O, augusztus 01. napján lép haté yba, Ezze egy időben aZ 2019, május 27, nep]án kelt

a apiló oklrat hatályát Veszti,

Ke cs ke m ét, 2020, március 5,

Tóth Ján

C5illagbölcső Waldorf Egyesúlet e]nöke

! 1,1

yÉ9'üf
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