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Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Óvodája 

 

Alapító Okirata 

 

a módosításokkal egységes szerkezetben 

 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.évi CCIV. törvény és az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény rendelkezéseivel összhangban, a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. 

törvény 21. § (3) bekezdése szerinti tartalommal, figyelemmel a nevelési – oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII.31.) EMMI rendelet 123-125. §-aiban leírtakra, a Semmelweis Egyetem az általa 

fenntartott Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Óvodájának - a módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt – alapító okiratát az alábbiak szerint adja ki: 

 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. A köznevelési intézmény megnevezése: Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló 

Óvodája 

2. A köznevelési intézmény székhelye: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8. 

3. A köznevelési intézmény működési körzete: országos 

4. A köznevelési intézmény alapítója: Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, 

Akadémia u. 3.) 

 

5. A köznevelési intézmény fenntartója: Semmelweis Egyetem (1085 Budapest Üllői út 26.). 

6. A köznevelési intézmény jogállása: A Semmelweis Egyetem fenntartásában működő, a 

fenntartó szervezeti egységét képező köznevelési intézmény, szakmai önállósággal rendelkező 

önálló jogi személy. 

7. A köznevelési intézmény OM azonosító száma: 203001 

8. A köznevelési intézmény alapításának éve: 2014. 

9. Felügyelet: A köznevelési intézmény szakmai és törvényességi felügyeletét a Semmelweis 

Egyetem, mint fenntartó látja el. A Semmelweis Egyetem fenntartói tevékenységének 

törvényességi ellenőrzését a nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezései által 

meghatározottak szerint az oktatásért felelős miniszter látja el. 

10. A köznevelési intézmény típusa: óvoda 

11. A vagyon feletti rendelkezés és a vagyon használati joga: a Semmelweis Egyetem által 

gyakorolt vagyonkezelői jog. 
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II. Fejezet 

A köznevelési intézmény tevékenységei 

A köznevelési intézmény - mint a Semmelweis Egyetem Pető András Karának keretein belül 

működő gyakorló köznevelési intézmény – a hallgatók gyakorlati képzésével részt vesz a Pető 

András Karon folyó konduktor alapszakos (óvodapedagógus specializáció) képzés, szakirányú 

továbbképzés, felsőoktatási szakképzés feladatainak ellátásában. 

Tevékenységi köre kiterjed a gyermekek óvodai nevelésére, ellátására, a neveltek egészségügyi 

és pedagógiai célú habilitációjára és rehabilitációjára. 

A köznevelési intézmény tevékenységi köre a tevékenységek a kormányzati funkciók, 

államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) 

NGM rendelet alapján: 

 

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091120 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 

096010 Óvodai intézményi étkeztetés 

a.) alaptevékenység: óvodai nevelés és iskolai életre való felkészítés 

Óvodai nevelés 

1. Azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek az óvodai ellátása, akik a többi 

gyermekkel, tanulóval nem foglalkoztathatók együtt: amely magában foglalja az 

óvodáskorú sajátos nevelési igényű, enyhe értelmi fogyatékos, egyéb pszichés 

fejlődési zavarral küzdő, halmozottan fogyatékos, továbbá központi idegrendszeri 

sérült mozgásszervi fogyatékos gyermekek óvodai nevelését, ezen túlmenően 

mozgásszervi fogyatékosság esetén konduktív pedagógiai fejlesztését, illetve a 

gyermekek egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátását. 

2. A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek, továbbá a 

nem sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése: amely magában foglalja a 

tipikus mozgásfejlődést mutató gyermekek, a részképesség-problémával küzdő 

gyermekek, valamint az enyhe értelmi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral 

küzdő, halmozottan fogyatékos, illetve mozgásszervi fogyatékos gyermekek 

együttnevelését, integrációs felkészítését. 

 

b.) az alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység: 

- szervezett intézményi étkeztetés keretében biztosítja az óvodában a neveltek 

kedvezményes intézményi étkeztetését. 

 

A Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Óvodájába felvehető, a fenntartó által 

meghatározott maximális gyermeklétszám: 175 fő/nevelési év. 
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 Budapest, 2017. augusztus 1. 

 

 

Dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea 

Dékán 

 

Semmelweis Egyetem 

Pető András Kar 


