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Piarista Gimnázium és Kollégium
Alapító Okirat

Alapító neve, alapítás Ideje:

gróf Kollonitz Zsigmond váci püspök, 1714.

Fenntartó neve és székhelye:

Piarista Rend Magyar Tartománya
1052 Budapest, Piarista köz 1.

Az intézmény
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Hivatalos neve:
Rövid neve:
Székhelye:
OM azonosítója:
Típusa:

Feladatellátási helye:
Intézményegységei

Piarista Gimnázium és Kollégium
Piarista Gimnázium
2600 Vác, Konstantin tér 6.
032571

többcélú, közös igazgatású intézmény
2600 Vác, Konstantin tér 6. székhely
gimnázium, kollégium
-

8) Alapfeladatai
a) gimnáziumi nevelés-oktatás
b) kollégiumi ellátás
c) a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyerme
kek, tanulók iskolai nevelése-oktatása
9) A felvehető maximális tanulólétszám

Munkarend

Évfolyamok,
csoportok szama

Maximális
letszam

Gimnáziumi nevelés, oktatás

nappali

8 (5-12)

544

Gimnáziumi nevelés, oktatás

nappali

5 (9NY/9-12)

170

2

36

Alapfeladat

Kollégiumi ellátás

Az intézmény valamennyi alapfeladatánál vállalja a többi tanulóval együtt nevelhető, oktat
ható Sajátos nevelési igényű tanulók—az a különleges bánásmódot igénylő tanuló, aki a szak
értői bizottság szakértői véleménye alapján autizmus spektrum zavarral, vagy egyéb pszichés fej
lődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd iskolai neve
lés-oktatását az adott évfolyam létszámának maximum 10%-áig.
—

10) Egyéb feladatok, kiegészítő tevékenységek

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
Egyéb vendéglátás
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
Szabadidős Sport eszközök kölcsönzése, bérbeadása
Néptánc és társastánc oktatás
Könyvtári és levéltári tevékenység
Máshova nem sorolt egyéb oktatás
Gyermekek napközbeni ellátása
11) Az intézményben ellátott tanulóétkeztetés módja
Az intézmény Saját főzőkonyhával biztosítja a gyermekek étkeztetését.
12) Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon
A székhely ingatlan a Piarista Rend Magyar Tartományának tulajdona. Megállapodás szerint
a Piarista Gimnázium és Kollégium határozatlan ideig jogosult használni. Az ingóságok a vagyonleltár szerint az Intézmény és a Piarista Rend Magyar Tartománya tulajdonában, megosztva
vannak.
13) A vagyon feletti rendelkezés joga

A fenntartó használatba adja a tulajdonában lévő vagyontárgyakat (ingatlan és ingóságok) az

intézmény számára. Az intézmény Saját vagyona felett az igazgató rendelkezik.
A Piarista Gimnázium és Kollégium felelős vezetője jogosult Saját hatáskörében a feladatokhoz rendelkezésére bocsátott helyiségeket bérbe adni, berendezéseket és eszközöket hasz
nosítani az iskola érdekeinek megfelelően, az alapfeladatok veszélyeztetése nélkül.
14) Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok
A Piarista Gimnázium és Kollégium önállóan gazdálkodó köznevelési intézmény.
Gazdálkodási forma: 552

-

Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy.

15) Az intézmény adószáma: 19179698-2-13
16) Az intézmény valamennyi pénzforgalmi számlaszáma: OTP Bank Nyrt.
Főszámla:
Alszámlák:
Pénzforgalmi számla:
Devizaszámla:

11742094-20124317
11742094-20175234; 11742094-20175227; 11742094-20176826
11742094-20164681
11763426-19605012

17) Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje
Az intézményvezetőt a Piarista Rend Magyar Tartományának képviselője, a piarista tartományfőnök
nevezi ki a köznevelésért felelős miniszter egyetértésével.
18) Az aktuális alapító okirat hatályba lépésének időpontja: 2021. szeptember 1.
19) A fenntartói döntés dátuma és a határozat száma: 2021. május 19., 19/2021. sz. határozat

Budapest, 2021. május 19.

(
Szakál Ádám Márton
tartományfőnök
-y

