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ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
1. Az intézmény neve: 

 
Csillagberek Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 

2. Az intézmény rövidített neve: Csillagberek Waldorf Iskola 

 

3. Alapító neve:  Csillagberek Waldorf Alapítvány 
 
4. Alapító székhelye: 1042 Budapest, Árpád út 161-163. 
 
5. Fenntartó neve:  Csillagberek Waldorf Alapítvány 
 
6. Fenntartó székhelye: 1042 Budapest, Árpád út 161-163. 
 
7. Az intézmény OM azonosítója:  202717 
 
8. Az intézmény alapításának éve: 2013.   
 
9. Az intézmény típusa: 
 

többcélú köznevelési intézmény – egységes iskola: 
általános iskola és alapfokú művészeti iskola 

 
10. Az intézmény feladatellátási helye: 

 
székhelye: 1042 Budapest, Árpád út. 161-163. 
telephelye:  - 
tagintézménye: -    

 
11. Az intézmény felügyeleti szerve 

 
a) szakmai, törvényességi felügyelet:  

Csillagberek Waldorf Alapítvány (fenntartó) 
 

b) a fenntartói tevékenység törvényességi felügyelete: 
Budapest Főváros Kormányhivatala 

 
12. Az intézmény működési területe: Budapest  
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13. Az intézmény munkarendje:  nappali 
 
14. Az intézmény alapfeladatának, szakfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: 

 
- általános iskolai nevelés-oktatás (Nkt. 4. § 1.3. pont) 
- alapfokú művészetoktatás (Nkt. 4. § 1.18. pont) 
- a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók iskolai nevelése-oktatása (Nkt. 4. § 1. 21.): 
beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési 
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd 

 
15. Feladatellátási helyenként az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám:  

 
székhely (1042 Budapest, Árpád út 161-163.)  200 fő 
  

alapfeladatonkénti bontásban: 
általános iskola 1-8. évfolyam    200 fő 
alapfokú művészetoktatás (1-8.évfolyam):  200 fő 
teljes létszámból sajátos nevelési igényű tanuló   15 fő 
 

 
16. Az intézmény évfolyamainak, osztályainak (csoportjainak) száma: 

 
a) általános iskola:  

8 évfolyam –  8 osztály (évfolyamonként egy osztály) 
b) alapfokú művészetoktatás:   

8 évfolyam –  8 csoport (évfolyamonként egy csoport: 
a csoportok megegyeznek az osztályokkal) 

 
17. Az alapfokú művészetoktatás művészeti ágai, azon belül a tanszakok 

meghatározása: 
 
„Waldorf művészeti nevelés” 
 
A 17/2004. (V. 20.) OM rendelettel kihirdetett „A magyar Waldorf-iskolák 
kerettanterve” szerinti komplex, csoportos művészeti képzés, az alábbi művészeti 
ágakban és tanszakokon (a 27/1998. (VI. 10.) MKM rendeletben foglalt szakági 
besorolás szerint): 
- Zeneművészeti ág - klasszikus zene - furulya tanszak  
- Táncművészeti ág - kortárs tánc tanszak 
- Képző- és iparművészeti ág - grafika, festészet, szobrászat tanszak, 

fatárgykészítő (vagy fémműves/bőrműves/bábkészítő) és textilműves tanszak 
- Színművészeti-bábművészeti ág - színjáték tanszak vagy bábjáték tanszak 

 
18. Az intézmény feladata, tevékenysége (TEÁOR-besorolás szerint) 

 
Alapfeladat: 
Alapfokú oktatás (TEÁOR 85.20) 
Alapfokú művészetoktatás (TEÁOR 85.20, 85.31) 
 
Kiegészítő tevékenységek: 
Egyéb vendéglátás – Iskolában szervezett közétkeztetés (TEÁOR 56.29) 
Gyermekek napközbeni ellátása – Iskolai napközi foglalkozás szervezése 
(TEÁOR 88.91) 
Sport, szabadidős képzés – Diáksport tevékenység (TEÁOR 85.51) 
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Kulturális képzés – Szakkörök, önképző körök, egyéb szabadidős 
elfoglaltságok (TEÁOR 85.52) 
M.n.s. egyéb oktatás (TEÁOR 85.59) 
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (TEÁOR 68.20) 
 
További feladatok: 
A tanulók szociális helyzetétől függő tankönyvellátás biztosítása 
Az oktatás szakmai és informatikai fejlesztésének  biztosítása 
A minőségfejlesztés, minőségirányítás biztosítása 
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása 
Pedagógiai-szakmai szolgáltatások igénybevételének biztosítása   

 
19. Az intézmény jogállása:           jogi személy 
 
20. Az intézmény feladatainak ellátását szolgáló vagyon:  
 

 fenntartótól kapott támogatás, 

 költségvetési törvény által biztosított állami normatív hozzájárulás, 

 pályázati és egyéb támogatások, 

 a fenntartó által a feladatok ellátására az intézmény használatába adott 
berendezés, felszerelés, és egyéb vagyontárgyak, 

 1042 Budapest, Árpád út 161-163. sz. alatti ingatlan használatának joga 

 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. 

 
21. Rendelkezés az intézmény feladatainak ellátását szolgáló vagyon felett 
 

Az intézmény a feladatainak ellátását szolgáló vagyonnal a fenntartó által évente 
jóváhagyott költségvetés keretei között szabadon rendelkezik. Az intézmény a 
használatában álló ingatlant nem idegenítheti el, az átmeneti szabad kapacitást 
alapfeladatainak sérelme nélkül jogosult bérbeadás útján vagy egyéb módon 
hasznosítani. A fenntartó által a feladatellátásra átadott ingóvagyon felett az intézmény 
önállóan rendelkezik. 
Gazdasági, vagyoni kérdésekben a gazdasági vezető dönt. 
 
Az intézményvezető a rábízott vagyon felhasználásáról évente írásban beszámol a 
fenntartónak. 

 
22. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok 

 
Az intézmény a fenntartó által jóváhagyott költségvetés keretei között önálló 
gazdálkodást folytat, e körben a fenntartó jóváhagyása nélkül vállalhat kötelezettségeket 
és szerezhet jogokat. 
Az intézmény a működésével felmerülő gazdasági, pénzügyi, munkaügyi feladatokat 
önállóan látja el: adószámmal és bankszámlával rendelkezik, a társadalombiztosítás 
hatálya alá bejelentkezett foglalkoztató. 
Az intézmény anyagi haszonszerzésre irányuló tevékenységet csak kiegészítő jelleggel, 
alapfeladatainak sérelme nélkül folytathat, azzal, hogy az ebből származó bevételt 
alapfeladatainak ellátására fordítja.  
 
Az intézményvezető az intézmény pénzügyi-gazdasági tevékenységéről évente írásban 
beszámol a fenntartónak. 
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23. Az intézményvezető megbízásának rendje 

 
Az intézmény vezetője a Tanári Kollégium javaslata alapján a fenntartó által határozatlan 
időre megbízott intézményvezető.  
Az intézményvezető felett a munkáltatói jogokat a fenntartó gyakorolja. 

 
24. Az intézmény képviselete  

 
Az intézményt az intézményvezető képviseli, aki az ügyek meghatározott körére 
esetenként vagy állandó jelleggel a képviseleti jogot átruházhatja. 
Az intézmény bankszámlája felett az intézményvezető önállóan jogosult rendelkezni.  

 
 
 
Budapest, 2019. május 20. napján 
 
 
 
 
                                                                                                       Bándy Barbara 
                                                                                                              elnök 
                                                                                            Csillagberek Waldorf Alapítvány 

                                                                                                        fenntartó 
 
 
 
 


