
.
HEVES MEGYEI

KORMÁJ’WHNATAL

Ügyintézö szervezeli egység

Iktatószám:
Ügyintéző:
Telefonszám

sz. határoza

emelkedett. (
r’7nnnÁ~. ~ .°«-~,j”~‚&.

kiadmáj$e,4~

~~{~Qsügyit Hat~sígi, Oktatási és
Törve~y~~’~i—telügyeleti Főosztály
Oktatási és Hatósági Osztály
HEIOKT/294-5i201 6.
Társy Diána
+35 (36) 521-596

Tárgy: ~rdemi döntés az Eötvös József Református Oktatási Központ — Óvoda, Általános Iskola’
Gimnázium, Szakközépiskola Szakiskola Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium működési
engedélyének módositása ügyében

Határozat

A Tiszáninneni Református Egyházkerület (székhelye: 3525 Miskolc’ Kossuth L. u. 17.), mint fenntartó
kérelmére az Eötvös József Református Oktatási Központ — Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium’
Szakközépiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (székhelye: 3360 Heves’
Dobó u 29 CM azonosító: 201724) működési engedélyét 2016. szeptember 1-jei hatállyal
módosítom. A működési engedélyt a módosítás figyelembe vételével az alábbiak szerint
egységes szerkezetbe foglalom (a módosítások dőlt + félkövér szedéssel jelölve)

Az alapító neve’ székhelye:
Tiszáninneni Református Egyházkerület
3525 Miskolc Kossuth L u 17

A fenntartó neve, székhelye:
Tiszáninneni Református Egyházkerület
3525 Miskolc, Kossuth L. u 17

A köznevelési intézmény hivatalos neve: Eötvös József Református Oktatási Központ - Óvoda,
Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészeti Iskola ós
Kollégium
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A köznevelési intézmény típusa:
Többcél’~, közös igazgatású köznevelési intézmény.

Az intézmény intézményegységei:
t összetett iskola (gimnázium, szakgimnázium, székhely 3360 Heves, Dobó u. 29.

szakközépiskola)
2. Kollégium telephely 3360 Heves. Gyöngyösi u.

(kollégium) 50-52.
3. Eötvös József Református Oktatási Központ tagintézmény 3360 Heves, Szerelem Alfréd

Túndérkert Óvodája (óvoda) u. 19.
4. Eötvös József Református Oktatási Központ tagintézmény 3371 Atány, II. Rákóczi F. u

Átányi Általános Iskolája és Alapfokú 51-53.
Művészeti Iskolája (általános iskola, alapfokú
művészeti iskola)

A köznevelési intézmény OM azonosítőja: 201724

A köznevelési intézmény adószáma: 18294468-2-10

A köznevelési intézmény feladatellátási helyei:
székhelye: 3360 Heves, Dobó u. 29.

telephelye: 3360 Heves, Gyöngyösi u. 50-52.

tagintézményei:
- Eötvös József Református Oktatási Központ Tündérkert Óvodája

(3360 Heves, Szerelem Alfréd u. 19.)

- Eötvös József Református Oktatási Központ Átányi Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskolája
(3371 Átány, II. Rákóczi F. u. 51-53.)

Az ellátott köznevelési alapfeladatok jogszabály szerinti megnevezéssel:
- óvodai nevelés
- általános iskolai nevelés-oktatás
- kollégiumi ellátás
- gimnáziumi nevelés-oktatás
- szakgimnáziumi nevelés-oktatás
- szakközépiskolai nevelés-oktatás
- alapfokú művészetoktatás
- a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása
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Óvodai nevelés:
Eötvös József Református Oktatási Központ Tündérkert Óvodája - tagintézményben (3360 Heves,
Szerelem Alfréd u. 19.)

Az ellátott kőznevelési alapfeladat jogszabály szerin[i megnevezése:
Óvodai nevelés. A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelése.
- Alapfokú oktatást megelőző nevelés (óvodai nevelés).
- Kijelölt intézményként a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelése, azon különleges bánásmódot igénylő gyermekek ellátása, akik a szakértői bizottság szakértői
véleménye alapján:
- mozgásszervi zavarral küzdök, akik Önálló helyváltoztat~~ra képesek, s gondozási feladatokat nem
igényelnek,
- érzékszervi zavarral küzdő (azon belül hallássérült, nagyotballó, látássérült, gyengénlátó).
- beszédfogyatékos,
- egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályo~ási zavarral)
küzdenek.
A beilleszkedési tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek ellátása (2011 évi CXC. törvény
4.~ 3. pont).

Államháztartási Szakágazati besorolása:
851010 Iskolai előkészítő oktatás
Szakmai alaptevékenység (ek) kormányzati funkció szerinti megjelölése:
091110 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai feladatai
091120 Sajátos nevelésű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai
096015 Gyermekétkezte~és köznevelési intézményben
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
889120 Családi napközis ellátás
Szakmai alaptevékenység (ek) kormányzati funkció szerinti megjelölése:
104030 Gyermekek napközbeni ellátása
Szakfeladat jogszabály szerinti megnevezése:
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
562920 Egyéb vendéglátás
Egyéb feladata:
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Gyermekjóléti szolgáltató tevékenység az intézményben:
Családi napközi működtetése (napi 8 órát meghaladó nyitva tartás).
Államháztartási szakágazati besorolása: 889120 Családi napközis ellátás
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Családi napkőzi alaptevékenység körében végzett főfeladata:
A 20 hetestől -14 éves korú gyermekek napközbeni ellátása gondozása az életkori és egyéni fejlődési
ütemnek szem előtt tartásával. A gyermeki személyiség teljes kibontakoztatása az alapvető emberi és
szabadságjogok tiszteletben tartásával családias hangulatban. A gyermek nevelése elsősorban a család
joga és ebben a családi napközi kiegészítő szerepet és seg[tséget vállal.

A családi napközis csoportok száma: 1 csoport. A maximális létszám 5 fő.
Gyermekjóléti feladat normativa igénylési létszáma: max. 5 fő.
Az intézmény alap-és egyéb feladatainak sajátosságai, célok:
Az óvodai nevelés keretében a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig, családi
napköziben 20 hetes kortól 14 éves korig az életkori és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési
ütem figyelembevételével, a tevékenységek során, keresztyén értékrenden alapuló nevelés, iskolai
életmódra való felkészités. A keresztyén értékek megismertetése és átadása annak érdekében, hogy a
gyermekek tudásukkal, magatartásukkal becsületes magyar állampolgárokká. Istenhez és hazájukhoz hü
emberekké váljanak.

Általános iskolai nevelés-oktatás, alapfokú művészetoktatás:
Eötvös József Református Oktatási Központ Átányi Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskolája -

tagintézményben (3371 Átány, II. Rákóczi F. u. 51-53.)

Az ellátott köznevelési alapfeladat jogszabály szerinti megnevezése:
Általános iskolai nevelés-oktatás, alapfokú müvészetoktatás. A többi gyermekkel, tanulóval együtt
nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelése oktatása.

Általános iskolai nevelés és oktatás:
Az általános müveltséget megalapozó alapfokú nevelés ás oktatás. Ez lehetővé kell, hogy tegye a
tanulók érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelő középiskolai, illetve szakiskolai
továbbtanulást, pályaválasztást.
Szorosan együttműködik a családdal a 6-14 éves korosztály nevelésének, képzésének, művelődésének
érdekében. Sokoldalú együttműködéssel meg kell teremteni a közéleti nevelés lehetőségeit sz
intézményi demokrácia formáinak felhasználásával. Fel kell tárni az óvoda ás iskola egymásra
épülésének módjait, folytatni sz óvoda felzárkóztató tevékenységét, gondoskodni a tehetségek
fejlesztéséről és a tanulók képességeinek maximális kibontakoztatásáról. Tanulóit művelt, jellemes
keresztény emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőjévé, a magyar haza és nemzet hűséges,
áldozatkész polgáraivá nevelje, akik mindenkor készek az örökölt és a jelenkori kultúra valódi értékeit
befogadni, gyarapítani és közvetiteni. Feladata továbbá, hogy felkészítse a tanulókat az
érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelő továbbtanulásra, miután biztositotta az
általános műveltsőget megalapozó nevelést és oktatást. Biztosítja továbbá a tanulók napközi otthonos
ellátását is.
Kijelölt intézményként a többi gyermekkel, tanulőval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók iskolai nevelése-oktatása, azon külőnleges bánásmódot igénylő gyermekek, tanulók
ellátása, akik a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján:
- enyhén értelmi fogyatékosok,
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- beszédfogyatékosok,
- érzékszervi fogyatékosok közül az enyhe fokban hallássérültek, akik külsö hallókészülékkel, vagy
cohlearis impiantációval jól hallanak, - -

- autizmus spektrum zavarral,
- vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási
zavarral) küzdenek.
A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók - különleges bánásmódot
igénylő, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan Jelentősen
alulteljesit, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, rnagatartásszabályozási hiányosságokkal küzd,
közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezitett vagy sajátos tendenciákat
mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek - nevelése, oktatása. Ezen kívül az intézmény
felvállalja a
- tehetséggondozást; .

- a különleges helyzetben lévő tanulók nevelését- oktatását, fejlesztő, és felzárkóztató oktatását.

AlaQfokú művészeti nevelés és oktatás:
Alapfokú művészeti nevelés-oktatás, a zene, táncművészet, néprajz, népművészet területén ismertesse
meg tanulóival sz egyes művészeti ágak alapvető ismeretanyagát és technikáit. Alapozza meg a
művészeti kifejezőkészségek kialakítását, bontakoztassa ki a tanulók alkotófantáziáját és fejlessze
improvizációs készségeiket. Készítse fel a.z átlagosnál jobb képességű növendékeket a szakirányú
továbbtanulásra, illetve művészeti önképzőkör, együttesek munkájába való bekapcsolödásra. Törekedjen
a társművészetekkel való együttműködésre, kapcsolattartásra. A művészeti iskolában folyó képzés
lehetőséget kell, hogy nyújtson az esztétikai érzékenység, fogékonyság alapítása mellett a zene
megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai készségek megszerzésére, a művészeti
ismeretek elsajátítására, az egyetemes kultÚra, az euró pai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok,
értékek átadására, sz értékmegőrzés formáinak kialakítására.
Az intézményben az alapfokú művészeti oktatás és nevelés 2±6+4 évfolyanion folyik, alapfokú
művészetoktatási képzéssel (előképző, alapfokú, továbbképző), a tanuló az utolsó alapfokú évfolyam
befejezését követően művészeti alapvizsgát tehet1 sz utolsó továbbképző évfolyam elvégzését követően
pedig művészeti záróvizsgát tehet. A művészeti alapvizsga a továbbképző évfolyamokon való
továbbtanulásra jogosít.
Államháztartási Szakágazati besorolása:
852010 Alapfokú oktatás
Szakmai alaptevékenység (ek) kormányzati funkció szerinti megjelölése:

091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai
feladatai 1-4. évfolyamon

091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamári tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő
működtetési feladatok

091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai
feladatai 1-4. évfolyamon

092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai
feladatai 5-8. évfolyamon

092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő
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működtetési feladatok

092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai
feladatai 5-8. évfolyamon

092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
082044 Könyvtári szolgáltatások
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

Államháztartási Szakágazati besorolása:
852020 Alapfokú művészeti oktatás
Tar,szakok: fúvós- fafúvós (furulya, fuvola, klarinét)

fúvós-rézfúvós (trombita, harsona-tenorkürt-baritonkürt)
billentyűs (zongora)
Zenei elöképző

Szakmai alaptevékenység (ek) kormányzati funkció szerinti megjelölése:
091240 Alapfokú müvészetoktatás
091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok

Szakfeladat jogszabály szerinti megnevezése:
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
562920 Egyéb vendéglátás

Egyéb feladata:
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
095020 Iskolarendszeren kivüli oktatás

Az alapfeladatokon kívül - sz elözőekben felsoroltakon túl - kiegészítő tevékenységet a fenntartó
előzetes jóváhagyásával folytathat.

Gimnáziumi, szakgimnáziumi, szakközépiskolai nevelés-oktatás, kollégiumi ellátás:
Az ellátott köznevelési alapfeladat jogszabály szerinti megnevezése:
- 3360 Heves, Dobó u. 29. szám alatti székhelyen
Gimnáziumi nevelés-oktatás, szakgimnáziumi nevelés-oktatás, szakközépiskolai nevelés-oktatás, A többi
gyermekkel, tanulóval együtt nevelhetö, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai
nevelése-oktatása.
- 3360 Heves, Gyöngyösi u. 50-52. sz. alatti telephelyen
Kollégiumi ellátás. A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók kollégiumi ellátása
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A gimnáziumban általános műveltséget megalapozó1 valamint érettségi vizsgára, feIs~foku’•iskolai
tanulmányok megkezdésére és a munkába állásra felkészitő nevelés és oktatás folyik 6, illetve 4
évfolyamon, nappali tagozaton; ellátja a felzárkóztatással, integrációs felkészitéssel,
képességkibontakoztatással és tehetséggondozással kapcsolatos feladatokat. .

A szakgimnáziumban felmenő rendszerben szakmai érettségi végzettséget adó érettségire és ehhez
kapcsolódó szakképesités megszerzésére, szakirányú felsőfokú iskolai továbbtanulásra, szakirányú
munkába állásra felkészitő oktatás folyik, nappali tagozaton.
A szakgimnáziumnak általános müveltséget megalapozó négy középiskolai évfolyama és a
szakképzésről szóló törvény alapján egy illetve két szakképzési évfolyama van, ahol szakmai elméleti és
gyakorlati oktatás is folyik.
A szakgimnáziumban a tizenkettedik évfolyamot követően a 13. évfolyamon a szakmai érettségi vizsga
ágazatához tartozó szakképesítés szakmai vizsgájára történő felkészítés folyik.
A szakképesités ágazata szerinti szakmai érettségi vizsgával nem rendelkező, érettségi végzettséget
szerzett tanulók részére a komplex szakmai vizsgára történő felkészítés a 13-14. évfolyamon történik.
A szakgimnázium a szakmai érettségi megszerzését követően a 13. évfolyamon felkészit az alábbi
szakképesitésekre:
- közlekedésgépész ágazat: autószerelő (54 525 02), közlekedés szakmacsoport,
- agrárgépész ágazat: mezőgazdasági gépésztechnikus (54 521 05) mezőgazdaság
szakmacsoport,
- vegyipar ágazat: gumiipari technikus (54 543 02) vegyipar szakmacsoport
- rendészet ős közszolgálat ágazat közszolgálati ügyintéző (54 345 01) rendészet, honvédelem ős
közszolgálat szakmacsoport

A szakközépiskolában felmenő rendszerben a g-ii. évfolyamon az adott szakképesítés
megszerzéséhez szükséges közisrnereti képzést és Szakmai elméleti és gyakorlati oktatást magában
foglaló szakképzési évfolyamon folyik az oktatás, nappali tagozaton.
A szakközépiskolában a komplex szakmai vizsgára történő felkészítés a szakképzési kerettanterv
szerint, a közismereti oktatás a szakközépiskolai közismereti kerettanterv alapján folyik.
A szakközépiskola az államilag elismert szakképesítést szerzett tanulót a 12-13. évfolyamon érettségi
vizsgára készíti fel.
Ha a tanuló a szakközépiskolai kilencedik-tizenegyedik évfolyamra vonatkozó közismereti

kerettantervben előírt követelményeket vagy a középiskola tizedik évfolyamát eredményesen teljesítette,
illetve gimnáziumban szerzett érettségivel vagy nem szakirányú szakmai érettségivel rendelkezik, a
komplex szakmai vizsgára történö felkészités évfolyamainak száma kettő.
A szakközépiskola az alábbi szakképesítésekre készit fel:
- vegyipar ágazat: abroncsgyártá (34 54301); vegyipar szakmacsoport
- faipar ágazat: asztalos (34 543 02); faipar szakmacsoport
- vendéglátó ipar ágazat: cukrász (34 811 01); vendéglátás-turisztika szakmacsoport
- kereskedelem ágazat eladó (34 341 01); kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció

szakmacsoport
- gépészet ágazat épület- ős szerkezetIakatos (34 582 03,); gépészet szakmacsoport
- épitőipar ágazat: festő, mázoló, tapétázó (34 582 04); épitészet szakmacsoport
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- építőipar ágazat: kőműves (34 582 14); építészet szakma csoport
- agrárgépész ágazat: mezőgazdasági gépész (34 521 08); mezőgazdaság szakmacsoport
- könnyűipar ágazat: női szabó (34 542 06); könnyűipar szakmacsoport
- éleImisz~ripar ágazat pék ‚‘34 541 O5~) élelmiszeripar szakmacsoport

- A tanműhelyekben és a tangazdaság területén a szakmai alapképzéshez szükséges körülmények
között történő gyakorlati képzés folyik.
- Az intézmény kollégiumi ellátást szervezett Iskolai és kollégiumi étkeztetést, valamint kollégiumi
szállást biztosít az arra igényt tartó, illetve rászoruló tanulók számára, a lehetőségek f~gyeIembe
vételével, elősegíti a tanulók egyéni képességének, fejlődésének kibontakozását.
- Az iskola valamennyi képzési formában esti, levelező és tanfolyami oktatást végezhet, valamint
felsőfokú akkreditált szakképzést folytathat.
- Kijelölt intézményként a többi gyermekkel, tanu~óval együtt nevelhetö, oktathatá sajátos nevelési
igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelése-oktatása, azon különleges bánásmódot igénylő gyermekek,
tanulók ellátása, akik a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján:

a) gimnáziumban:
- mozgásszervi zavarral küzdők, akik önálló helyváltoztatásra képesek, s gondozási feladatokat nem
igényelnek,
- érzékszervi zavarral küzdő (azon belül hallássérült, nagyothalló, látássérült, gyengénlátó),
- beszédfogyatékos,
- egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulá&, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral)
küzdenek. .

b) szakgimnáziumban, szakközépiskolában:
- beszédfogyatékos
- egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral)
küzdenek.

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók ellátása (2011. évi CXC.
törvény 4.5 3. pont).

A régi szakközépiskolai nevelés-oktatás kifutó rendszerben érettségi vizsgára, felsőfokú tanulmányok
megkezdésére, a szakképzésbe történő bekapcsolódásra felkészitő, általános műveltséget megalapozó
nevelésoktatás, valamint elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás folyik, nappali
tagozaton. Ellátja a felzárkóztatással, integrációs felkészitéssel, képességkibontakoztatással és
tehetséggondozással kapcsolatos feladatokat, A szakképzési - 13-14. - évfolyamokon szakmai vizsgára
történő felkészítés folyik.

A régi szakközépiskolai nevelés-oktatás kifutó rendszerben a közlekedés gépész és a mezőgazdasági
gépész ágazathoz tartozó érettségi végzettséghez kötött — a Nemzeti alaptantervre épülő kerettanterv
szerinti közismereti oktatással párhuzamosan —‚ a szakképesitések közös tartalmi elemeit magában
foglaló szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik sz ágazati szakképzési kerettanterv szerint, nappali
tagozaton. Felkészít az ágazatra előírt szakmai érettségi vizsgatárgy követelményei szerinti kötelező
szakmai érettségire.
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A szakmai érettségit szerzett tanulókat a 13. évfolyanion felkészíti az alábbi szakképesítésekre:
- közlekedésgépész ágazat autószerelő (54 525 02,1 közlekedés szakmacsoport
- mezogazdasagi gepesz agazat mezőgazdasag’r gepesztechnikus (54 521 05) mezögazdasag
szakmacsoport

A régi szakiskolai nevelés-oktatás kifutó rendszerben az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott,
kereflantervben kiadott szakképesítésekre történő felkészítés folyik a 9-il. évfolyamon, nappali
tagozaton. A szakképzési évfolyamokon a szakképzési kerettanterv szerint — a közismereti oktatással
párhuzamosan — szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik. Azon tanulók számára, akik teljesítették a
közismereti kerettantervben előírt követelményeket vagy rendelkeznek gimnáziumban szerzett
érettségivel vagy szakközépiskolában szerzett nem szakirányú szakmai érettségivel a szakképzési
évfolyamok száma eggyel kevesebb.
Ellátja a felzárkóztatással, integr~ciós : felkészitéssel, képességkibontakoztatással és
tehetséggondozással kapcsolatos feladatokat. A régi szakképzési — 11-13. — évfolyamokon, kifutó
rendszerben szakmai vizsgára való felkészítés folyik.

2016. szeptember 1-iétől 2018. szeptember 1-jéig kifutó rendszerben
Oktatott szakmák a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti Országos Képzési Jegyzék alapián
nappali munkarend szerint (OKJ szám):
- faipar ágazat: Asztalos (34 543 02); faipar szakmacsoport
- vendéglátóipar ágazat: Cukrász (34 811 01); vendéglátás-turisztika szakmacsoport
- kereskedelem ágazat: Eladó (34 341 01); kereskedelem-marketing, Üzleti adminisztráció

szakmacsoport
- gépészet ágazat: Épület- és szerkezetlakatos (34 582 03); gépészet szakmacsoport
- építőipar ágazat: Festő, mázoló, tapétázó (34 582 04); építészet szakniacsoport
- építőipar ágazat: Kőműves és hidegburkoló (34 582 08); építészet szakmacsoport
- mezőgazdasági gépész ágazat: Mezőgazdasági gépész (34 521 08); mezőgazdaság szakmacsoport
- könnyűipar ágazat: Női szabó (34 542 06); könnyűipar szakmacsoport
- élelmiszeripar ágazat: Pék (34 541 05) élelmiszeripar szakmacsoport
Államháztartási Szakágazati besorolása:
852010 Alapfokú oktatás
Szakmai alaptevékenység (ek) kormányzati funkció szerinti megjelölése

Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai
092111 . .

feladatai 5-8. evfolyamon
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő

092120
működtetési feladatok

092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai
feladatai 5-8. évfolyamon

092140 Felnöttoktatás 5-8. évfolyamon
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
082044 Könyvtári szolgáltatások
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096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

Államháztartási Szakágazati besorolása:
853100 Általános középfokú oktatás
Szakmai alaptevékenység (ek) kormányzati funkció szerinti megjelölése
092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai

092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti
oktatásával összefüggő működtetési feladatok

092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai
feladatai

096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
082044 Könyvtári szolgáltatások
096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

Államháztartási Szakágazati besorolása:
853200 Szakmai középfökú oKtatás
Szakmai alaptevékenység (ek) kormányzati funkció szerinti megjelölése

092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás
szakmai feladatai a szakképző iskol~kban

092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti
oktatásával összefüggő működtetési feladatok

092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére
felkészítö szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképzö iskolákban

096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
092231 Szakképesités megszerzésére felkészitő szakmai gyakorlati oktatás szakmai

feladatai a szakképző iskolákban
092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési

feladatok
092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészitö szakmai

gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
096040 Köznevelési intézményben tanulök kollégiumi, externátusi nevelése
082042 Könyvtári állomány gyarapitása, nyilvántartása
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
082044 Könyvtári szolgáltatások
096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
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095020
105020
101240

092150
092290
093020
094170
094290
Szakfeladat
853221

853222

56913
56914
562917
562920

Egyéb feladata
494000
552001
680002
821000

041231
041233
013360

081043

A gyermekétkeztetés ellátásának módja:
A fenntartó az intézmény valamennyi feladateljátási helyén vásárolt szolgáltatás útján működtet
gyerm ekétkeztetést.

Évfolyamok száma, az oktatás munkarendje:
Az óvodai csoportok száma: 3 csoport (kis-, középső-, nagy csoport)

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

Államháztartási Szakágazati bes6rolása:
8559000 Mn.s egyéb oktatás
Szakmai alaptevékenység (ek) kormányzati funkció szerinti megjelölése

Iskolarendszeren kívüli oktatás
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
Megváltozott munkaképességü személyek foglalkoztatását elősegítő képzések,
támogatások
Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés
Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés
Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés
Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés
Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintű OKJ-s képzés

jogszabály szerinti megnevezése:
Szakképesítés megszerzésére felkészitő nappali rendszerű szakmai gyakorlati
oktatás a szakképző évfolyamokon
Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesités megszerzésére felkészitő nappali
rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképző évfolyamokon
Iskolai intézményi étkeztetés
Tanulók kollégiumi étkeztetése
Munkahelyi étkeztetés
Egyéb vendéglátás .

Közúti áruszállítás, költöztetés
Üdülői szálláshely-szolgáltatás
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Hosszabb idötartamú közfoglalkoztatás
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb
szolgáltatások
Iskolai diáksport- tevékenysége és támogatása
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Iskolatipusonként az iskolai évfolyamok száma és az oktatás munkarendje:
Iskola típusa Évfolyam Munkarend
Általános Iskola 8 nappali rendszerű

iskolai oktatás
AMI 2 év zenei előképző nappali rendszerű

iskolai oktatás
6 év alapfok nappali rendszerü

iskolai oktatás
4 Óv továbbképző nappali rendszerű

iskolai oktatás
Gimnázium 6 (egy osztály) nappali rendszerű

iskolai oktatás
4 (két osztály) nappali rendszerű

iskolai oktatás
Szakgimnázium 4+1 (három osztály) nappali rendszerű
(felmenő rendszer) iskolai oktatás
Szakközépiskola 3 (négy osztály) nappali rendszerű
(felmenő rendszer) Iskolai oktatás

2 (két osztály) nappali rendszerű
Iskolai oktatás

Szakközépiskola (régi, 4 nappali rendszerű
kifutó rendszer) iskolai oktatás
Szakközépiskola (régi, 4+1 nappali rendszerű
kifutó rendszer) iskolai oktatás
Szakközépiskola (régi, 4+2 nappali rendszerű
kifutó rendszer) iskolai oktatás
Szakiskola 3 nappali rendszerű
(régi, kifutó rendszer) iskolai oktatás
Szakiskola 2 nappali rendszerű
(régi, kifutó rendszer) iskolai oktatás

Feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek és tanulólétszám:

Az összes intézményi létszámból az egyes feladat-ellátási helyeken felvehető maximális gyermek/tanuló
létszám:

Eötvös József Református Oktatási Központ Tündérkert Óvodáia - tagintézmény -

3360 Heves. Szerelem Alfréd u. 19.: 90 fö

Eötvös József Református Oktatási Központ Átányi Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskolája -

tagintézmény- 3371 Átány, II. Rákóczi F. u. 51-53.:
- általános iskola: 160 fő (nappali rendszerű iskolai oktatás)
- alapfokú művészeti iskola: 180 fő (nappali rendszerü iskolai oktatás)
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Összetett Iskola (gimnázium, szakgimnáziuni, szakközépiskola) - székhely -3360 Heves, Dobó u. 29.:
- összetett Iskola: 950 fő (nappali rendszerű Iskolai oktatás)

Kollégium - telephely -3360 Heves, Gyöngyösi u. 50-52.:

- kollégium: 70 fö

Összesen: 1450 fő

A szakmacsoportok ás az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint a
szakképesítés megnevezése, azonosító száma ás az ágazatok:

A szakgimnáziumban felmenő rendszerben szakmai érettségi végzettséget adó érettségire és ehhez
kapcsolódó szakképesités megszerzésére, szakirányú felsőfokú iskolai továbbtanulásra, szakirányú
munkába állásra felkészitő oktatás folyik, nappali tagozaton.
A szakgimnáziumban a tizenkettedik évfolyamot követően a 13. évfolyamon a szakmai érettségi vizsga
ágazatához tartozó szakképesités szakmai vizsgájára történő felkészítés folyik.
A szakképesítés ágazata szerinti szakmai érettségi vizsgával nem rendelkező, érettségi végzettséget
szerzett tanulók részére a komplex szakmai vizsgára történő felkészítés a 13-14. évfolyamon történik.
A szakgimnázium a szakmai érettségi megszerzését követően a 13. évfolyamon felkészít az alábbi
szakképesítésekre:
- k&lekedésgépész ágazat: autószerelő (54 525 02), közlekedés szakma csoport,
- agrárgépész ágazat: mezőgazdasági gép észtechnikus (54 521 05~) mezőgazdaság
szakma csoport,
- vegyipar ágazat: gumilpari technikus (54 543 02) vegyipar szakmacsoport
- rendészet és közszolgálat ágazat: közszolgálati ügyintéző (54 345 01) rendészet, honvédelem és
közszolgálat szakmacsoport

A szakközépiskolában felmenő rendszerben a 9-11. évfolyamon az adott szakképesités
megszerzéséhez szükséges közismereti képzést és szakmai elméleti és gyakorlati oktatást magában
foglaló szakképzési évfolyamon folyik sz oktatás, nappali tagozaton.
A szakközépiskolában a komplex szakmai vizsgára történő felkészítés a szakképzési kerettanterv
szerint, a közismereti oktatás a szakközépiskolai közismereti kerettanterv alapján folyik.
A szakközépiskola az államilag elismert szakképesitést szerzett tanulót a 12-13. évfolyamon érettségi
vizsgára készíti fel.
Ha a tanuló a szakközépiskolai kilencedik-tizenegyedik évfolyamra vonatkozó közismereti

kerettantervben előírt követelményeket vagy a középiskola tizedik évfolyamát eredményesen teljesítette,
illetve gimnáziumban szerzett érettségivel vagy nem szakirányú szakmai érettségivel rendelkezik, a
komplex szakmai vizsgára történő felkészítés évfolyamainak száma kettő.
A szakközépiskola az alábbi szakképesitésekre készít fel:
- vegyipar ágazat abroncsgyártó (34 543 01); vegyipar szakmacsoport
- faipar ágazat: asztalos (34 543 02); faipar szakmacsoport
- vendéglátó ipar ágazat: cukrász (34 811 01); vendéglátás-turisztika szakmacsoport
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- kereskedelem ágazat eladó (34 341 01); kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
szakmacsoport

- gép észet ágazat: épület- és szerkezetlakatos (34 582 03); gépészet szakma csoport
- építőipar ágazat: festő, mázoló, tapétáző (34 582 04); építészet szakmacsoport
- építőipar ágazat: kőműves (34 582 14); építészet szakmacsoport
- agrárgépész ágazat: mezőgazdasági gép ész (34 521 08); mezőgazdaság szakmacsoport
- könnyűipar ágazat: női szabó (34 542 06); könnyűipar szakmacsoport
- élelmiszeripar ágazat: pék (34 541 05) élelmiszeripar szakmacsoport

A régi szakközépiskolai nevelés-oktatás kifutó rendszerben a közlekedés gépész és a mezőgazdasági
gépész ágazathoz tartozó érettségi végzettséghez kötött — a Nemzeti alaptantervre épülő kerettanterv
szerinti közismereti oktatással párhuzamosan —‚ a szakképesitések közös tartalmi elemeit magában
foglaló szakmai elméleti ás gyakorlati oktatás folyik az ágazati szakképzési kerettanterv szerint, nappali
tagozaton. Felkészit az ágazatra előírt szakmai érettségi vizsgatárgy követelményei szerinti kötelező
szakmai érettségire.
A szakmai érettségit szerzett tanulókat a 13. évfolyamon felkésziti az alábbi szakképesitésekre:
- közlekedésgépész ágazat: autószerelő (54 525 02) közlekedés szakmacsoport
- mezőgazdasági gépész ágazat: mezőgazdasági gépésztechnikus (54 521 05) mezőgazdaság
szakma csoport .

A régi szakiskolai nevelés-oktatás kifutó rendszerben az Országos Képzési Jegyzékhen meghatározott,
kerettantervben kiadott szakképesitésekre történő felkészités folyik a 9-11. évfolyamon, nappali
tagozatori. A szakképzési évfolyamokon a szakképzési kerettanterv szerint — a közismereti oktatással
párhuzamosan — szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik. Azon tanulók számára, akik teljesítették a
kőzismereti kerettantervben előírt követelményéket vagy rendelkeznek gimnáziumban szerzett
érettségivel vagy szakközépiskolában szerzett nem szakirányú szakmai érettségivel a szakképzési
évfolyamok száma eggyel kevesebb.
Ellátja a felzárkóztatással, integrációs felkészitéssel, képességkibontakoztatással ás
tehetséggondozással kapcsolatos feladatokat. A régi szakképzési — 11-13. — évfolyamokon, kifutó
rendszerben szakmai vizsgára való felkészités folyik.

2016. szeptember 1-iétől 2018. szeptember 1-iéig kifutó rendszerben
Oktatott szakmák a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti Országos Képzési Jegyzék alapián
nappali munkarend szerint (OKJ szám):
- faipar ágazat: Asztalos (34 543 02); faipar szakmacsoport
- vendéglátóipar ágazat: Cukrász (34 811 01); vendéglátás-turisztika szakmacsoport
- kereskedelem ágazat: Eladó (34 341 01); kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció

szakmacsoport
- gépészet ágazat: Épület- és szerkezetlakatos (34 582 03); gépészet szakmacsoport
- építőipar ágazat: Festő, mázoló, tapétázó (34 582 04); épitészet szakmacsoport
- épitőipar ágazat Kőműves ás hidegburkoló (34 582 08); épitészet szakmacsoport
- mezőgazdasági gépész ágazat: Mezőgazdasági gépész (34 521 08); mezőgazdaság szakmacsoport
- könnyűipar ágazat: Női szabó (34 542 06); könnyűipar szakmacsoport



- élelmiszeripar ágazat: Pék (34 541 05) élelmiszeripar szakmacsoport

A gyakorlati képzés megszervezése:
A gyakorlati képzés megszervezése az Iskolai tanműhelyben, valamint tanulószerződés alapján
külső gyakorlati képzőhelyen történik.

Felaciateliátási helyenként oktatott művészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezése, valamint
a művészeti áganként kivehető maximális tanulólétszám:
Eötvös József Református Oktatási Központ Átányi Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti lskol~a -

tagintézmény -3371 Átány, ii. Rákóczí F. u. 51-53 180 tő

Művészeti ág: Zeneművészeti ág (ezen belül zenei elöképző -60 tő)
Tanszakok:
fúvós- fafúvós: - furulya 20 ff5

-fuvola 2Ofő
- klarinét 20 fö

- trombita 20 fő
- harsona—tenorkü~baritonküi.t 20 fő

billentyüs. - zongora 20 fő

elmélet, kötelező szolfézs tárgy

Az intézmény gazdálkodásának módja: Az intézm~ny Önálló gazdálkodása

Megállapítom, hogy jelen eljárásban az ügyfél teljes személyes illetékmentességben részesül

Eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkeztem

A fenntartó kérelmének teljes egészében helyt adtam Az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72 5
(4) bekezdés a) pontja értelmében az indoklást és a jogorvoslatról szóló tájékoztatást mellöztem
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