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Szignum Kéttannyelvű Egyházi Általános Iskola  

 6900 Makó, Szent István tér 14-16. 

A L A P Í T Ó  O K I R A T A  

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) 

A Boldogasszony Iskolanővérek - (eredetileg Fővárosi Bíróság lajstromszámon: 7.Pk. 

60.757/95/3, 2012. évtől kezdődően az Emberi Erőforrások Minisztériumánál a Magyar 

Katolikus Egyház 00001/2012-095 nyilvántartási számú önálló belső egyházi jogi személye, 

mint alapító és jogokat gyakorló fenntartó – ezt a módosító alapító okiratot adja ki. 

 

I. Általános rendelkezések 
 

 

Az intézmény hivatalos neve: Szignum Kéttannyelvű Egyházi Általános Iskola 

Az intézmény rövid neve: Szignum Iskola 

 

Címe:   6900 Makó, Szent István tér 14-16. 

Székhelye:  6900 Makó, Szent István tér 14-16., általános iskola;      

                         alaptevékenységgel összefüggő egyéb tevékenységek 

OM azonosító: 029757 

 

Telephelye:  6900 Makó, Szent István tér 22/b, általános iskola;                                       

 alaptevékenységgel összefüggő egyéb tevékenységek 

 

Az alapító neve: Szeged-Csanádi Egyházmegye 

Címe:   6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2. 

 

A fenntartó neve:  Boldogasszony Iskolanővérek 

Címe:   1092 Budapest Knézich u. 5-7. 

 

 

Működési területe:  országos beiskolázású, továbbá külföldi tanulókat is fogad,  

 

Intézmény típusa: 
  8 évfolyamos általános iskola 

 

Intézmény tagozatai: Két tanítási nyelvű tagozat az általános iskola első-negyedik, valamint  

     az ötödik-nyolcadik évfolyamán. 

 

Évfolyamok száma:  nyolc 
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A feladatellátásra szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog: 

Ingatlan vagyonnal az intézmény nem rendelkezik, a működéshez szükséges 

ingatlant a fenntartó biztosítja. Az ingatlan tulajdonjoga a fenntartóé. 

 

A gazdálkodással összefüggő jogosítványok: 

Az intézmény önállóan gazdálkodó egyházi fenntartású köznevelési intézmény. 

A fenntartó által jóváhagyott éves költségvetés előirányzatai feletti rendelkezés 

szempontjából, teljes jogkörrel rendelkezik 

 

Az intézményvezető megbízásának rendje:  

Az intézmény vezetőjét a Boldogasszony Iskolanővérek mindenkori 

tartományfőnöke nevezi ki az általa meghatározott követelmények alapján és 

feltételek szerint. 

 

Munkáltatói jogkör:  
                     Az intézményvezető felett a munkáltatói jogot a Boldogasszony  Iskolanővérek 

tartományfőnöke gyakorolja, míg az alkalmazottak tekintetében a fenntartóval 

való előzetes egyeztetés kötelezettsége mellett az intézmény vezetője. 

 

Az intézmény képviseletére jogosultak: 

A többcélú intézmény teljes körű képviseletére az intézményvezető jogosult. 

Akadályoztatása esetén meghatározott ügyekben helyettese vagy a vezető által 

kijelölt személy jogosult. 

 

 

 

II. Az intézmény alapfeladatai 
 

Általános iskolai nevelés-oktatás 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása, iskolaotthonos oktatás 

(1-4. évfolyamon) 

Különleges bánásmódot igénylő tanulók, ezen belül  

 

 a) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása 1-4. évfolyamon (gyógypedagógiai /konduktív pedagógiai/ oktatás-nevelés) 

 

A szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a többi gyermekkel, tanulóval 

együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása: 

-     Gyengénlátók. 

- Egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdők. 

 

b) Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése-oktatása. 

Két tanítási nyelvű oktatással, neveléssel kapcsolatos tevékenység (1-4. évfolyamon) 

Napköziotthoni ellátás 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) 
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Tanulószobai foglalkozás az általános iskola 5-8. évfolyamán  

Különleges bánásmódot igénylő tanulók, ezen belül  

 

 a) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása 5-8. évfolyamon (gyógypedagógiai /konduktív pedagógiai/ oktatás-nevelés) 

 

A szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a többi gyermekkel, tanulóval 

együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása: 

-     Gyengénlátók. 

- Egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdők. 

 

b) Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése-oktatása. 

 

 

Két tanítási nyelvű oktatással, neveléssel kapcsolatos tevékenység (5-8. évfolyamon) 

Alaptevékenységgel összefüggő egyéb tevékenységek: 

Egyéb máshova nem sorolt szálláshely szolgáltatás 

Szállásnyújtás harmadik személyeknek 

Iskolai intézményi étkeztetés 

Tanulók nyári tábori étkeztetése 

Munkahelyi étkeztetés 

Egyéb vendéglátás 

Saját tulajdonú ingatlan (nem lakóingatlan) bérbeadása (fenntartó által szabályozott) 

Logopédiai ellátás (alapfokú nevelés oktatás) 

Ifjúság-egészségügyi gondozás, iskola-egészségügyi ellátás 6-16 éves korig 

Gyermekek egyéb napközbeni ellátása  

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

Könyvtári szolgáltatások 

Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása 

Egyházi tevékenység (vallási neveléshez kapcsolódó feladatok ellátása) 

Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása 

Tanulók térítésmentes, ingyenes tankönyvellátásának támogatása 

Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 

Minőségfejlesztési feladatok 

Fejlesztő, felzárkóztató oktatás kis létszámú csoportokban 

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének  

támogatása 

Mns egyéb oktatás 

 Iskolarendszeren kívüli tanulmányi verseny, tanfolyam szervezése 

 Egyéb tanfolyami oktatás 

 Tanórán kívüli oktatás 

 Nyelvi képzés 

Oktatást kiegészítő tevékenység 

 Vizsgáztatás (oktatásban) 
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III. Az évfolyamok száma és a felvehetők maximális létszáma 
 

Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 380 fő 

 

- 8 évfolyamos általános iskola:    380 fő 

 

Jelen Alapító okirat 2020. augusztus 1-jétől hatályos. 

 

Budapest, 2020. május 6. 

 

 

Lobmayer Ágnes 

tartományfőnöknő 


