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Be]só-Pesti Tirnkeririeti Központ 2ü19, szcplen:ber 0i-jótő1 hatályos aiapító okiratnak
a 1-crurtarlásábarr lévő köznevelési intózrr.érryek szakmai alapdokr"lnelúumait a
rneiiékletben szer:eplő lartaloninra1 aclom ki,
megle lelően
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Aztnl'emény székhelye szerinti megye neve: Budapest
Fenntartó tankeóleti központ megnevezésel Belső-Pesti Tankerületi Központ
OM azonosító: 201491

2019

Erzsébetvárosi Maryar-Angol Két Taníási Nyelvű ÁtaHnos Iskola
szaknai alapdokumentuma

§ZBT,

t

és Szakginnázium

Anemzeti köznevelésról szÁló 201,1,. évi CXC. tőwény 21. § (3) bekezdése szerinti tartalommal, figyelemmel a nevelési-o}íatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasmálaíáríl szőlő 2012072.(Vm. 3l.) EMMI rendelet 123. § (1) bekezdésébenleírtaka, az aláhbi szakmai alapdokumentumot adom
ki:

A köznevelési intézmény

1.

Megnevezései
1

.1

.

1.2.

2.

Hivatalos

neve:

Idegen nyelüí

Eízsébetváíosi Magyar-Angol Két Taniási Nyelvű Átalános Iskola és Szakgimnázium

neve:

Dual Lingual Primary School

Feladatellátásihelyei

2.1. SzéLúelye:
2.1.1.

3.

1073 Budapest, Kertész utca 30.

telephelye:

Alapító és a fenntrrtó neve

1077 Budapest, Dob utca 85.

és §zókhelye

3.1. Alapítószervneve:
3.2. Alapíói

jogkör

EmberiBrőforrásokMiniszteriuma

gyakorlója:

emberi erőforrások minisáere

3.3. Alapító székhelye:
3.4.

Fenntaró

1054 Budapest, Atadérrria utca 3.

neve:

Bels&Pesti Tankeriileti Kö?pont

3.5. Fenntartószekhelye:

4. Típusa:

összetettiskola

5. OMazonosító:

20149|

6.

1071 B-dapest,Damjanichutca6.

Köznevelésialapfeladatai

6.1.

1073 Budapest, Kertészutca 30.
6.

l. 1. általános iskolai nevelés-oktaás

6.1.1.1. nappali
6.1.1.2.

iskolai

oktaüás

alsó tagozat, felsó tagozat

6.1.1.3.

1.

6.1.1,4.

a tiibbi gyermellkel, tanulóval eg5nitt nevelhető, oktatható §ajátos nevelé§i igényü gyermekek, tanulók nevelése-oktatá§a
@eszedfogyatékos, autimus spektrEmzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral kiizrliík, értelni fogyaékos - enyhe értelmi
fogyaékos, érzékszervi fogyatekos - hallási fogyatékos)

6.1.1
6.

r€ndszerü

.5.

évfolyamtol 8. évfolyamig

k& taníuisi nyelvű nevelés-oktatí§ (ángol nyel9

1.2. szakgimnáziumi

nevelés-oktatás

6.1.2.1. nappali

rendszerű iskolai

6.1.2.2. évfolyamok

oktatás

i

száma: négy

a tiibbi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető,

olíatható sajátos nevelési igényű eyermekek, tanulók nevelése-oktatása
spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavaral kiizdő\ értelni

6.1.2.3. (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos,autizmu§

fogyatékos - enyhe ertelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos)

6.1.2.4.

érettségire felkésdtő kepzés

6.1.2.5. kizárólag szekképző évfolyamok
Szakkepesítések a 201312014.

1

taúvól

felrnenő rendszerben -

A

B

C

D

E

Szakképesítésmegnevezése

Szakképesltés
azonosítószárna

Ágazat

Szakmacsoport

OKJrendelet szerinti
szakképző évfolyamok
száma

Gvakorlatos színész

54 212 03

6.

XLII. Előadóművészet

1.3. egyéb foglalkozások:

napközi
tanulószoba
6.1.4. a feladatellátási hely maximálisan felveheó tanulói létsaáma:
6.

1.5. könyvtár:

iskolai

/

kollégiumi könyvüír

5l0 fó

4. Művészet, közművelődés,

kommunikíció

2

6.2.

1077 Budapest, Dob

uka

6.2. l . általrános

85.

iskolai nevelés-oktatrás

6.2,1.1. nappali rendszerű iskolai oktaás

6.2.1.2. alsó
6.2.1.3.

1.
a

tagozat, felső tagozat

évfolyamtól 8. wfolyamig

többi gyennekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatbató sajátos nevelési igénli gyermeke\ tanulók nevelése-oktati§a

6.2.1.4. (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral kiizűk, értelrni
fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos, étzékszeruifogyatékos - hallási fogyatékos)

6.2.1.5. két taníüí§i nyelvíínevelés-oktatís (angol nyelv)
6.2.2. egyéh foglalkozások:

napközi
tanulószoba
6.2.3. afelalato|láüísi hely maximáli§an felvehető tanulói létszíma: 350 fó

6.2.4.kőnyiár:

7. A

iskolai / kollégiumi könyvuir

feladatellítást szolgáIó varyon és a felette való rendelkezés és használat joga

7.1.

I073 Budapest, Kertészutca 30.

7.7.1.Helyrajzi
7.1.2. Hasznos
7

alapterüete:

.l.3.IatÉmény jogköre:

7.1.4.

7.2.

sz.ánra:

Fenntartójogköre:

1968 nm

ingyenes ha§z&álati jog

vagyonkezelőijog

I077 Budapest, Dobutca85.

7.2.1.HelynjászÁnra:
alapteriiíete:
7 .2.3. Iltéményjogköre:
7

.2.2. Hasmos

7.2.4.

8.

34340

Fenntartójogköre:

YáIlalkozásitevékenységetnemfoly,tathat

33874
1535 nm

ingyenes haszrálati jog

vagyonkezelőijog

