Az tntdzm1ny sz6kh,rlye szerinti megye neve: Budapest
Fenntart6 tankeriileti krizpont megnevez6se: Eszak--Budapesti
rankertileti Kdzpont
OM azonosit6:034862

LAz6r Ervin Altaldnos Iskola
szakmai alapdokumentuma

A nemzeti kdznevt:'l6sr6l s2616 2011' 6vi CXC. tiirv6ny 21. g (3) bekezddse szednti
tartalommal, figyelemmel a nevel6si-oktat,si
int6zm6nyek miiktjd6s6r6l 6s a k6znevel6si int6zm6nyek
n6vhaszn6lat6r61 s2616 20/2012. (VIII.31.) EMMI
rendeler 123. $ (1)
bekezd6sdbe'leirtakra, az alilbbi szakmai alapdokumentumot
adom ki:
A

kciznevel6si int6zr.l6ny

1. Megnevez6sei
1.1. Hivatalos nev<::

L6z6r Ervin Altal6nos Iskola

2. Feladatelldtdsi hellyei

2.1. Sz6khely:
3.

Alapft6

6s a

1041 Budapest, Erzs6bet utca 31.

fenntlrrtd neve

3.1. Alapitd szerv neve:

Emberi Er6for6sok Miniszt6riuma

3.2. Alapit6i j ogkri;: gyakorl6ja:

emberi er6forrdsok minisztere

3.3. Alapit6 sz6khe,lye::

1054 Budapest, Akad6mia utca 3.

3.4. Fenntart6 neve,:

Eszak-Budapesti Tankeriileti Ktizpont

3.5. Fenntatr6 szdkhelye:

1033 Budapest

4. Tipusa:
5.

6s sz6khelye

III., F6 16r l.

Iiltal6nos iskola

OM azonositrf: ,034862

6. Ktiznevel6si alapfeltadatai

6.1. 1041 Budapest, Erzsibet utca 31.
6. 1. 1.

dltaldnos iskolai nevel6s_oktat6s

6.1.1.1. nappali rendszer( (felvehet6 maximdlis ranul6i l6tsz6m:
6.1.1.2.

als6 tagozat, fels6 tagozar

6.1.1.3.

1

g00 f6)

6vfolyamt6l 8 6vfolyamig

6'1'1'4' a tdbbi gyermekkel, tanul6val egyiitt nevelhet6, oktathat6 sajritos
nevel6si ig6ny(i gyermekek,
ttevel6se-oktat6sa

tanul6k
(mozgdsszervi fogyat6kos, besz6clfogyat6kos, autizmus
spektrumzav ay, dgy€bpszich6s fejl6d6si
- enyhe 6rtelmi fogyat6kos, drz6kszervi fogyat6ko!- - hallisi fogyaLt6kos,
6rz6kszervi fogyatdkos _ l6t6si fogyat6kos)
nappali rendszerii (felvehet6 maxim6lis ranur6i l6tsz6m: 45
f6)

zavanal ktizd6k, 6rtelmi fogyat6kos

6.1 2. eg6.sz napos

iskolai k6pz6s (1.-4.6vfolyamokon)

6.1 3. egy6b foglalkozdsok:

napkdzi
tanul6szoba
6. 1.4.

iskolai kcir:.yvtdr:
iskolai / koll6giumi krinyvtdr

6.

1.5. mindennapos testnevelds biztosit6siinak m6dia:

sajiit tornaterem
egy6b m6don
tornaszoba, sportudvar, miifiives p6lya

6.1.6' a testne vel6s6r6k keretdben megvaldsitott risz6soktatds m6dia:
egy6b m6don (szerz6d6ssel)

7' A feladatellfitistw,org6r6 vagyon 6s a felette val6 renderkez6s
6s haszndratjoga
7.1. 1041 Budapest, Erzsdbet utca 31,
7.1.1. Helyrujni sz6ma:

70897t4

7

.1.2. Hasznos alapteriilete:

7

.

7.

6287 nm

1.3. Int6zm6ny jogkcire:

lngyenes haszndlati

1.4. Fenntart6 jogkcire:

vagyonkezel6i jog

8. V6llalkozdsi tev6fuenys6get nem

Az eredetivel mindsnbstr
megegyezd hitelon mAsolat

LoL,o , pg,0b

folytathat.
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