Határozati javaslat 3. melléklete

INTERNATIONAL SCHOOL OF DEBRECEN
ALAPÍTÓ OKIRATA
1. Az alapító és fenntartó neve, székhelye
a) Az alapító neve: DENOK Debreceni Nemzetközi Oktatási Központ Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság.
b) Az alapító székhelye: 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. sz.
c) A fenntartó neve: DENOK Debreceni Nemzetközi Oktatási Központ Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság.
d) A fenntartó székhelye: 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. sz.
2.1. Az intézmény magyar neve
Debreceni Nemzetközi Iskola
2.2. Az intézmény hivatalos neve
International School of Debrecen
2.3. Az intézmény rövidített neve
ISD
3. Az intézmény típusa
Az intézmény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 90.
§-a szerint olyan nemzetközi többcélú közös igazgatású intézmény, amely iskolaelőkészítői
neveléssel egybekötött, egységes 15 évfolyamos képzést folytat az International Baccalaureate
Organization (továbbiakban: IBO) oktatási programjának irányelveit követve. Az Nkt. 90. §a szerinti nemzetközi iskolákra vonatkozó elismerést az erre irányuló sikeres eljárást
követően az IBO adja ki. Az elismerést követően az intézmény az IBO teljeskörűen elismert
tagjává válik.
Az intézmény alapfeladatát az IBO oktatási programjának irányelveit követve látja el. A
nevelő-oktató munka négy programra épül:
a)
Early Childhood Program
b)
Primary Years Program
c)
Middle Years Program
d)
Diploma Program
4. Az intézmény feladatellátási helye, székhelye
4002 Debrecen, Heltai Gáspár utca 1. sz.
5. Az intézmény alapfeladata, valamint kiegészítő tevékenysége:
5.1 Az intézmény alapfeladatainak Nkt. 4. §-a szerinti megnevezése:
a) óvodai nevelés
b) általános iskolai nevelés-oktatás
c) gimnáziumi nevelés-oktatás
5.2 Az intézmény 5.1 pontban rögzített alapfeladatainak TEÁOR szerinti megnevezése:
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a) 85.10 Iskolai előkészítő oktatás
b) 85.20 Alapfokú oktatás
c) 85.31 Általános középfokú oktatás
5.3 Az intézmény kiegészítő tevékenysége (TEÁOR)
a) 85.51 Sport, szabadidős képzés
b) 85.52 Kulturális képzés
c) 85.59 M.n.s egyéb oktatás
d) 93.11 Sportlétesítmény működtetése
e) 56.29 Egyéb vendéglátás (gyermekétkeztetés biztosítása)
f) 58.11 Könyvkiadás
g) 58.19 Egyéb kiadói tevékenység
h) 82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
i) 85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység
j) 49.39 Mns egyéb szárazföldi személyszállítás
k) 47.71 Ruházat kiskereskedelem
l) 72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
m) 90.01 Előadó-művészet
n) 88.91 Gyermekek napközbeni ellátása
o) 55.30 Kempingszolgáltatás
p) 77.11 Személygépjármű kölcsönzése
q) 77.12 Gépjármű kölcsönzése (3,5 tonna fölött)
r) 77.33 Irodagép kölcsönzése
s) 77.21 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
t) 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
u) 56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás
v) 56.29 Egyéb vendéglátás
w) 56.21 Rendezvényi étkeztetés
6. Felvehető maximális tanulólétszám
606 fő, mely az egyes programok tekintetében az alábbi maximális tanulólétszámokat foglalja magában:
a)
Early Childhood Program (120 fő)
b)
Primary Years Program (200 fő)
c)
Middle Years Program (200 fő)
d)
Diploma Program
(86 fő)
7. Az oktatás munkarendje
Nappali
8. Az intézmény évfolyamainak száma (összesen: 15 évfolyam)
a) Early Childhood Program - 3 évfolyam - (amely a magyar jogrendszer szerint óvodai nevelés
kiscsoportjának, középső csoportjának és nagycsoportjának felel meg);
b) Primary Years Program – 5 évfolyam - (amely a magyar jogrendszer szerinti általános iskolai oktatás
1-5 évfolyamának felel meg);
c) Middle Years Program – 5 évfolyam - (amely a magyar jogrendszer szerinti általános iskolai oktatás 68, valamint a gimnáziumi oktatás 9-10 évfolyamának felel meg);
d) Diploma Program – 2 évfolyam - (amely a magyar jogrendszer szerint gimnáziumi oktatás 11-12
évfolyamának felel meg).
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9. Az intézményben tanuló gyermekek étkeztetése
Az intézményben tanuló gyermekek étkeztetésének biztosítására, a feladatellátási helyen
térítés ellenében kerül sor. Az intézmény a gyermekek meleg és hideg étkeztetését befejező
konyhával a feladatellátási helyen biztosítja.
10. A feladatellátást szolgáló vagyon
a) Az intézmény feladatainak ellátásához, jogszerű működéséhez szükséges, Debrecen
38852/6 hrsz. alatti, ténylegesen 4002 Debrecen, Heltai Gáspár utca 1. számon található
50.000 m2 területű ingatlant, és az azon található 7 299,65 m2 alapterületű felépítményt,
mint székhelyet, az abban található helyiségeket, valamint eszközöket az intézmény
részére a fenntartó bérleti jogviszonya alapján biztosítja akként, hogy azokat az
intézmény használatába adja.
b) Az intézmény feladatainak ellátásához szükséges fedezetet tandíjból származó bevétel,
valamint a fenntartó biztosítja.
11. A feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezés
Az intézmény igazgatója az intézmény saját vagyonával, illetve a rábízott vagyonnal az alaptevékenysége
körében önállóan jogosult rendelkezni.
12. A gazdálkodással összefüggő jogosítványok
Az intézmény a fenntartó által jóváhagyott költségvetés alapján önállóan gazdálkodik. A
gazdálkodással összefüggő jogosítványokat az intézmény igazgatója és gazdasági igazgatója
gyakorolja.
13. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje, képviseleti joga
a) Az intézmény vezetője az igazgató.
b) Az igazgatót a fenntartó jelöli ki és az intézmény alkalmazza munkaszerződés keretében.
c) Az intézményt az igazgató és a gazdasági igazgató képviseli, képviseleti joguk külön-külön
önálló.
14. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok
a) Munkaviszony a 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyve alapján.
b) Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony a 2013. évi V. törvény Polgári Törvénykönyv
alapján.
A jelen alapító okirat a 2018. szeptember 14. napján elfogadott, és a jelen módosítással együtt 4
alkalommal módosított egységes szerkezetű alapító okirat. A jelen egységes szerkezetű alapító okirat
2020. június 25. napján lép hatályba.
Debrecen, 2020. ……………………………
Hajnal János, ügyvezető
DENOK Debreceni Nemzetközi Oktatási Központ
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
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