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Tisztelt Társulási Tanács! 
 
Időszerűvé vált a Fodor András Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának kiegészítése. A 
kiegészítés célja egyrészt a már korábban ellátott feladatok részletezése, másrészt az újonnan 
felvállalt tevékenységek megjelenítése. 
 
A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek óvodai nevelése, ellátása szakfeladatnál részletezni 
kell, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerint meghatározott sajátos 
nevelési igényű gyermekek közül milyen sajátos nevelési igény kerül ellátásra. 
 
Az általános iskola tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-8. évfolyamon címszónál 
felsorolt tevékenységet – az Öreglaki Általános Iskola csatlakozását követően – ki kell 
egészíteni az iskolaotthonos oktatás tevékenység felsorolásával. 
 
A Pedagógiai Szakszolgáltató tevékenységek felsorolását ki kell egészíteni az 
iskolapszichológusi szolgálat feladattal. Ez feltétele a 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet által 
igényelt iskolapszichológus hálózat fejlesztésére beadott támogatás elnyerésének. 
 
Az Intézmény által ellátott szakfeladatok közé felvételre került a fejlesztő felkészítés 
szakfeladat is, amely szakfeladatot az Intézmény Egységes Pedagógiai Szakszolgálata ellát. 
 
Az Alapító Okirat módosításához szükség van a fenntartó jóváhagyó határozatára. 
 

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a határozati javaslatot és annak mellékletét képező 
módosító okiratot szíveskedjen elfogadni.  
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Határozati javaslat 
 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Fodor András 
Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratát a határozat 1. számú melléklete 
szerint módosítja és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okiratot elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Zsombok Lajos elnök 
 
 
 
 

Zsombok Lajos 
elnök 

 
Lengyeltóti, 2010. szeptember 13. 
 
 
 
Az előterjesztést készítette: Jóváhagyta:  
 
 
 Szücs Gábor dr. Szatmári Ibolya 
 referens jegyző 
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1. számú melléklet 
 

A Fodor András Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának módosítása 
 
 
A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a ……………. (VI. 15.) 
számú határozata értelmében a Fodor András Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratát az  
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90.§-a, az államháztartás működési 
rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 8/A.§-a, valamint a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak alapján az alábbiak szerint módosítja: 
 
Az alapító okirat  

 
− 4.2. 851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

 
- A szakértői és rehabilitációs bizottság által elkészített szakvélemény alapján ellátja a 
sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését, a fogyatékosságból 
eredő hátrányok csökkentését szolgáló tevékenységet a mozgás-, értelem- és 
beszédfejlődés területén. 
 
szövegrész helyett az alábbi szövegrész kerül: 

 
4.2. 851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

 
- A szakértői és rehabilitációs bizottság által elkészített szakvélemény alapján ellátja a 
sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését, a fogyatékosságból 
eredő hátrányok csökkentését szolgáló tevékenységet a mozgás-, értelem- és 
beszédfejlődés területén. 
- A szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi, érzékszervi, 
értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek 
integrált óvodai nevelése. 
- A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek integrált óvodai 
nevelése. 
- Beilleszkedési, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő 
gyermekek nevelése, oktatása. 
- Hátrányos helyzetű, részképesség hiányos sajátos nevelési igényű gyermekek 
integrált nevelése. 

 
− 4.5. 852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1–4. 

évfolyam) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. 
évfolyam) 

 
szakfeladati felsorolás kiegészül az alábbi bekezdéssel: 

 
- Iskolaotthonos oktatás. 
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− 4.14. 856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
 

A pedagógiai szakszolgálat – kivéve a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és 
gondozás, fejlesztő iskolai oktatás és a fejlesztő felkészítés, a tanulási képességet 
vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység – feladatainak ellátása. 
 
szövegrész helyett az alábbi szövegrész kerül: 

 
− 4.14. 856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
 

A pedagógiai szakszolgálat (nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, továbbtanulási, 
pályaválasztási tanácsadás, konduktív pedagógiai ellátás, gyógytestnevelés, 
iskolapszichológusi szolgáltatás) feladatainak ellátása. 

 
− 4. Az intézmény alaptevékenysége  

Az intézmény által ellátott szakfeladatok: 
 

kiegészül az alábbi új szakfeladattal: 
 

4.18. 856013 Fejlesztő felkészítés  
 
 
Lengyeltóti, 2011. június 15. 
 
 
 
 
 
 Dr. Szatmári Ibolya Zsombok Lajos 
 jegyző elnök 
 


