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Tisztelt Képviselő- testület!

A Képviselő-testület a 92/2008.(IV. 03.) számú önkormányzati határozatával
jóváhagyta a Török Ignác Gimnázium módosított Pedagógiai Programját és
engedélyezte a 2009/2010-es tanévtől egy angol nyelvi előkészítő osztály
indítását a 9. évfolyamon, az angol kéttannyelvű képzés megalapozásaként.

A nyelvi előkészítő osztály indítása indokolja az intézmény 42/2008 (II.28.)
számú önkormányzati határozattal jóváhagyott alapító okirata 4. és 5. pontjának
módosítását.

Az alapító okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:

„4. Az intézmény évfolyamainak száma:
négy évfolyam                                        9-12.
négy évfolyam + 1 évfolyam nyelvi előkészítő

                                                a 9. évfolyamon                          9-13.
nyolc évfolyam                                                       5-12.

Az alapító okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:

„5. Az intézmény alaptevékenysége:
- nappali és esti tagozatú, általános műveltséget megalapozó gimnáziumi

nevelés – oktatás
- négy évfolyamos általános tantervű képzés igény szerint
- négy évfolyamos emelt szintű angol nyelvi képzés évfolyamonként

maximum három tanulócsoportban igény szerint
- négy évfolyamos emelt szintű német nyelvi és emelt szintű

matematikai képzés évfolyamonként egy-egy tanulócsoportban igény
szerint

- angol kéttannyelvű képzés évfolyamonként egy osztályban kifutó
rendszerben

- négy évfolyamos két tanítási nyelvű képzés + egy évfolyamos nyelvi
előkészítő a 9. évfolyamon angol nyelvből évfolyamonként egy
osztályban

- nyolc évfolyamos képzés évfolyamonként egy osztályban
- intézményi étkeztetés
- az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján a többi

tanulóval együtt oktatható testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, a
megismerő funkciók organikus okokra visszavezethető és nem
visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési
igényű tanulók ellátása.



- a tanulók speciális egészségügyi testnevelési foglalkoztatása,
gyógytestnevelése

- iskolai sportkör működtetése
- a tanulók tankönyvellátásának biztosítása

Az iskola alapfeladatát a nappali tagozatos oktatás keretében maximum 720, a
felnőttoktatás keretében maximum 180 tanulóra tervezve végzi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az Alapító Okirat módosítását jóváhagyni
szíveskedjen.

Gödöllő, 2008. október „   „

                                                                                               Dr. Gémesi György
                      polgármester

Határozati javaslat

A Képviselő-testület a Török Ignác Gimnázium többször módosított, a
határozati javaslat mellékleteként, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát
jóváhagyja.



ALAPÍTÓ  OKIRAT

Gödöllő Város Önkormányzatának
/2208. (10. 22.)

45/2008. (II.28.),
212/2003. (XII.11.).,

200/2001. (XII.13.) és a
165/2000. (X.12.) sz. határozatával módosított

   194/1997. /XII.4./  sz. határozata

A gödöllői Török Ignác Gimnázium alapító okiratáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ban, továbbá a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §-nak (5) bekezdésében foglaltak
alapján Gödöllő Város Képviselő-testülete a Gödöllő Községi Tanács VB. által az
1955. június 25. napján létesített Török Ignác Gimnázium alapító okiratát a következők
szerint határozza meg:

1.  Az iskola neve: Török Ignác Gimnázium

2.  Az intézmény székhelye: 2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 12-14.

3. Az intézmény típusa: középiskola
    Az intézmény szakágazati besorolása: 853100
    Az intézmény törzsszáma: 395094

4. Az intézmény évfolyamainak száma:
négy évfolyam                                        9-12.
négy évfolyam + 1 évfolyam nyelvi előkészítő

                                                a 9. évfolyamon                                  9-13.
nyolc évfolyam                                                            5-12.

5. Az intézmény alaptevékenysége:

- nappali és esti tagozatú, általános műveltséget megalapozó gimnáziumi nevelés –
oktatás

- négy évfolyamos általános tantervű képzés igény szerint
- négy évfolyamos emelt szintű angol nyelvi képzés évfolyamonként maximum három

tanulócsoportban igény szerint
- négy évfolyamos emelt szintű német nyelvi és emelt szintű matematikai képzés

évfolyamonként egy-egy tanulócsoportban igény szerint
- angol kéttannyelvű képzés évfolyamonként egy osztályban kifutó rendszerben
- négy évfolyamos két tanítási nyelvű képzés + egy évfolyamos nyelvi előkészítő a 9.

évfolyamon angol nyelvből évfolyamonként egy osztályban
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- nyolc évfolyamos képzés évfolyamonként egy osztályban
- intézményi étkeztetés
- az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján a többi tanulóval együtt

oktatható testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók organikus
okokra visszavezethető és nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége
miatt sajátos nevelési igényű tanulók ellátása.

- a tanulók speciális egészségügyi testnevelési foglalkoztatása, gyógytestnevelése
- iskolai sportkör működtetése
- a tanulók tankönyvellátásának biztosítása

Az iskola alapfeladatát a nappali tagozatos oktatás keretében maximum 720, a felnőttoktatás
keretében maximum 180 tanulóra tervezve végzi.

6. Az iskola kiegészítő tevékenysége:  helyiség bérbeadása, térítési díj ellenében
oktatáshoz kapcsolódó tevékenység végzése.

7.  Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve:  Gödöllő Városi Önkormányzat
2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.

8.  Az intézmény alapító szerve:          Gödöllő Községi Tanács VB.

9 . Az intézmény rendelkezik a 276/5  hrsz. ingatlannal, a rajta található épületekkel.
Feladataik ellátásához a leltár szerint nyilvántartott állóeszközöket, vagyontárgyakat
szabadon használhatja.

10. Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg
biztosítékként felhasználni.

11. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: A Képviselő-testület nyilvános
pályázati eljárás útján, a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek
megfelelő vezetőt nevez ki.

12. Az intézmény gazdálkodási szempontból  önálló költségvetési szerv.

Gödöllő, 2008. október „  „

P.H.

Dr. Gémesi György Dr. Nánási Éva
                  polgármester  címzetes főjegyző
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