
A L A P Í T Ó   O K I R A T       2. számú melléklet 

 

 

 

I. 

 

1.) Az intézmény neve:  Perintparti Szó-Fogadó Szombathelyi Waldorf Óvoda, 

Általános Iskola, Gimnázium 

és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

 

2.) Az intézmény rövid neve: Waldorf Óvoda és Iskola 

 

3.) Az intézmény székhelye: 9700 Szombathely, Sorok utca 44. 

   Telefon: 06 94/317 489 

   Telefax: 06 94/314 469 

   E-mail: waldorf@savaria.hu 

 

4.) Az intézmény telephelye: 9700 Szombathely, Középhegyi utca 13. 

     Telefon: 06 94/343-887 

 

5.) Az intézmény OM azonosítója: 102677 

 

6.) Az intézmény alapítója és fenntartója: 

     Szombathelyi Waldorf Társas Kör 

     9700 Szombathely, Sorok utca 44. 

   Telefon: 06 94/317 489 

   Telefax: 06 94/314 469 

   E-mail: waldorf@savaria.hu 

 

7.) Az intézmény alapításának ideje: 2000. július 08. 

 

8.) Az intézmény tagozata: nappali 

 

9.) Az intézmény típusa:  közös igazgatású, többcélú, egységes közoktatási 

intézmény 

 

10.) Az intézmény évfolyamainak száma: 

     óvoda    három évfolyam 

   általános iskola  nyolc évfolyam 

  alapfokú művészetoktatás tizenkét évfolyam 

  gimnázium   öt évfolyam 

 

11.) Az intézménybe felvehető létszámok: 

     óvodába   hetvenöt gyermek 

     általános iskolába és alapfokú művészetoktatási 

     intézménybe   százhatvanöt tanuló 

     gimnáziumba és alapfokú művészetoktatási 

     intézménybe   hetvenöt tanuló 

 

 



 

 

12.) Az intézmény feladata:  Waldorf pedagógiára épülő nevelés és oktatás 

 

 

 

13.) Az intézmény alaptevékenysége: 

 

 8510 Iskolai előkészítő oktatás (75 fő) 

 8520 Alapfokú oktatás (165 fő) 

 8531 Általános középfokú oktatás (75 fő) 

 8891 Gyermekek napközbeni ellátása (120 fő) 

 5629 Egyéb vendéglátás (170 fő) 

8551 Sport, szabadidős képzés (315 fő) 

9319 Egyéb sporttevékenység (315 fő) 

9329 Mns. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (240 fő) 

8560 Oktatást kiegészítő tevékenység  

 9101 Könyvtári, levéltári tevékenység (315 fő) 

 

 Az intézmény kiegészítő és kisegítő tevékenységei: 

 

4799 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem 

5811 Könyvkiadás 

5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 

6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

5829 Egyéb szoftverkiadás 

 

 Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése-oktatása 

 

Az 1993. évi LXXIX. törvény 121.§ (1.) 29. a) bekezdés alapján sajátos nevelési 

igényű gyermek, tanuló:az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs 

bizottság szakvéleménye alapján 

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több 

fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a 

megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenességével küzd, 

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével 

küzd;” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14.) Művészeti ág és tanszak: Waldorf művészeti nevelés 

 

Az OM által jóváhagyott Waldorf kerettanterv alapján: 

 Zeneművészeti ág – klasszikus zene – furulya tanszak: a Waldorf-

kerettantervben Zene tantárgyként jelölve, valamint a tanulók által szabadon 

választható egyéb hangszer szakon; 

 Táncművészeti ág – kortárs tánc tanszak: a Waldorf kerettantervben Euritmia 

tantárgyként jelölve (Marie Steiner által kidolgozott modern mozgásművészet); 

 Képző- és iparművészeti ág – grafika, festészet, szobrászat tanszak – 

fatárgykészítő és textilműves tanszak: a Waldorf-kerettantervben 

Képzőművészetek és Mesterségek tantárgyként jelölve; 

 Színművészeti-bábművészeti ág – színjáték vagy bábjáték tanszak: a Waldorf-

kerettantervben Dráma tantárgyként jelölve (valamint a Magyar nyelv és 

irodalom tantárgyban, a Gyakorlatok tantárgy ’Színház’ részében), illetve 

Bábkészítés tantárgyként jelölve; 

 Elméleti tárgy: a Waldorf kerettantervben Művészettörténet/Esztétika 

tárgyként jelölve, valamint a Gyakorlatok tantárgy ’Művészeti tanulmányút’ 

részében. 

 

 

15.) Az intézmény egységei: óvoda, általános iskola, gimnázium, 

alapfokú művészetoktatási iskola 

 

 

 

 

II. 

 

Gazdálkodással összefüggő jogosítványok 

 

1.) Feladatellátást szolgáló vagyon: 

 9700 Szombathely, Sorok utca 44., ingatlan (helyrajzi szám: 5771), tulajdon 

 9700 Szombathely, Középhegyi út, ingatlan (helyrajzi szám: 4671/4), tulajdon 

 

2.) Az intézmény jogállása:  önálló gazdálkodású jogi személy 

 

3.) Az intézmény kapacitása: 

 Az óvoda épülete alkalmas:  három 25 fős óvodai csoport fogadására 472 m
2
 

összalapterületű épület, a hozzá tartozó udvarral. 

 Az iskola épülete alkalmas: tizenhárom osztályos iskola működtetéséhez szükséges 

tantermekkel, a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségekkel, (vizescsoportok, irodák, egyéb 

helyiségek), iskolakert, sportudvar. 

 

4.) Az intézmény működési területe: Vas és Zala megye, illetve országos 

 

5.) Az intézmény felügyeleti szerve: Vas Megye Önkormányzatának főjegyzője 

 

 



 

6.) Vagyon feletti rendelkezés: 

A feladatellátást szolgáló vagyon felett az intézmény tulajdon joggal rendelkezik. Az 

iskola önálló gazdálkodású jogi személy, fenntartója biztosítja az intézmény 

működését. Gazdasági, vagyoni kérdésekben a Tanári Kollégium és a Gazdasági Szerv 

által készített költségvetés alapján dönt az: Intézményi Konferencia. 

 

7.) Az intézmény vezetőjének kinevezése: 

Az intézmény megbízott képviselőjét a Tanári Kollégium választja, és az Intézményi 

Konferencia jóváhagyásával a fenntartó nevezi ki. 

 

 

 

Szombathely, 2011. augusztus 19. 

 

 

 

 

 

         Hegedüs Zsuzsanna 

Szombathelyi Waldorf Társas Kör 

                       elnök 


