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Azilnlté zn'é ny ué khelye szerinü megye neve: Budapest

Fenntártó tankorlileti központ megncvezé se: É szak-Budapcsti Tankcrillcti Központ

OM azonosí tó:  034868

t ljpertt Bene í 'erenc Áttellnoc lskola
szekmal rlrpdokumentumr

A aemzcti közncvelé sról szóló 2011. é vi CXC. törvé ny 21. § (3) bekczdé se szerinti tartalommal, figclenmel a nevelé si-okta&i§i inté zné nyek mükódé sé ról é s a

köznevelé si inté zmé nyé k né vhasználatáról szól6 20l20I2. rym. 3l.) EMMI  í €ndclct 123. § (1) bekezdé sé ben leí rtalta, az alábbi szakmai alapdokumentumot adom

ki:

A köznevelé si inté ané ny

1. Megnevezé sel

1.1. Hivatalos ncve; I ] jpesti Bene Ferenc Átalános I skola

2. Feledetellátásihclyel

2.1. Szé khelye: l043Budapest,Munkásottholutca3.

3. Alapí tó é s r fenntrrtó neve é c rzé khelye

3.1. Alapttó§zervneve: EmberiErófonásokMinisaé riüma

3.2. Alapí tói jogkór ryakorlójal emberi erőfonÁsok mini§áer€

3.3. Alapí tó szé khelye: 1054 Budapest, Akadé mia utca 3.

3,4. Fenatartó neve: É §zak.Budspesti Tankeí li{ eti Központ

3,5, Fenntartószé khelye: l033Budapesttll.,Ftté rl.

4. Tí puce: általános iskola

5. OM rzonorí tó! 034t6t

6. Köznevelé clelepfeledetrl

6,1. 1043 Budepesl, Munlrásotthottutca 3. '

6.1. 1. Általáno§ i§kolai nevclé s-oktatá,s

6.1.1. t. nappali readgzerü iskolai oktatás

6,1.1.2. al§ó tagozat, felsó tagozat

6.1.1.3, 1. é vfolyamtól 8. é vfolyamig

6.1.1 á 8 többi 8yermekket, tanulóval együtt nevethet6, oktatható sajátos nevolé si igé nyü gyermeke\  anulók irevelé se-okatása
''' (beszé dfogyaté kos, autizmus spekürrmzavat, egyé b psziché s fejlödé si zavanal kiizdök)

6.1.1.5, közncvelé si tí pusú  sportiskola

6.1.2. a feladatellótási bely maximálisan felvehető trnulói lé t§zámal 500 fó

6.1.3, könfiár:  iskolai /  kollé giumi könyvtáí

7. A feladetellátÁrt lzolgáló vrgyon é r a felette veló rendelkezé c é r herznólet Jogr

7.L. 1043 Builapest, Murrlrásolthonutca 3,

7.1.1. Hclyrajziszáma: 7058ll9

7,1.2. Hasznos alapterületc:  4134lm

7.1.3. Inté ané nyjogköre: inB;yenc§ használatijog

7,1.4. Fonntsrtójogköre: vagyonkezelóijog

t, Vállelkoz{ sttové kcnysé getnemfolytrthrt,


