Az intézmény u.ékhelye szerinti megye neve: Budapest
Fenntartó tankerületi központ megnevezése: Kö7.ép-Pesti Tankerületi Központ
OM azonosftó: 038428
Vakok ÓVod6ja, Általúos lslm1'ja, Szllklako1'ja, Készségfejleszt6 lsko1'ja, Egységes Gy6gypedag6glai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és
Gyermekotthona
szllkmal alapdokumentuma

A nemzeti k.öznevelésröl szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése szerinti tartalommal, figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények milködéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIll. 31.) EMMI rendelet 123. § (1) bekezdésében leírtakra, az alibbi szakmai alapdokumentumot adom
ki:
A kömevelési intézm6ny

1.

Megnevezései

Vakok ÓVOd!ja, Által6nos Iskolája, Szakiskolája, Készségfejlesztő Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona

1.1. Hivatalos neve:
2.

Feladatellátúi helyei

2.1. Székhelye:

1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.

2.1.1. telephelye:

3.

1146 Budapest, Ida utca 6.

Alapft6 és a fenntart6 neve és székhelye
3.1. Alapító szerv neve:

Emberi Erőforrások Minisztériums

3.2. Alapítói jogkör gyakorlója:

emberi erőforrások minisztere

3.3. Alapító székhelye:

1054 Budapest, Akadémia utca 3.

3.4. Fenntartó neve:

Kö7.ép-Pesti Tankenileti Km.pont

3.5. Fenntartó székhelye:

1149 Budapest, Mogyoródi út 21.

4.

Típusa:

egységes gyógypedagógiai, konduktlv pedagógiai módszertani intézmény

5.

OM azonosító:

038428

6.

Köznevelési alllpfeladatai

6.1. 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.
6.1. l. 6ltalános iskolai nevelés-oktatás
6.1.1 .l.

nappali rendazerú iskolai oktatás

6.1.l.2.

alsó tagozat, felső tagozat

6.1.1.3 .

1. évfolyamtól 8. évfolyamig

6.1.J.4 .

sajátos nevelési igényű tanuló gyógypedagógiai nevelése-oktatása (halmozottan fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - látási
fogyatékos)

6.1.1.5.

A sajátos nevelési igényű tanulók gyógypedagógiai nevelése-oktatása keretében az énékszei-vi fog)'litékok közül a látásszervi
fogyatékos tanulók nevelése-oktatása; a halmozottan fogyatékosok ellátása körében, a vu.etö látásszervi fogyatékhoz társuló
enyhe és középsúlyos értelmi, mozgásszervi, ballésszervi fogyatékos éi autizmus spektrum zavamtl küzdő tanulók neveléseoktatása.

6.1.2. kollégiumi ellátás
6.1.2.1.

extemátus

6.1.2.2.

Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára.

6.1 .3. utazó gyógypedagógus~ utazó konduktori hálózat mílködtetése
6.1.3.1.

Egységes gyógypedagógiai intézményként látásszervi fogyatékos gyermekek, tanulók integrált oktatását segítő módszertani
központ és utazó szakember hálózat müködtetése.

6.1 .4. fejlesztő nevelés-<>ktatás
6.1.4.1 .

Fejlesztő

nevelée-oktatás keretében a felvehető gyermekek, tanulók maximális létszáma 30 fö.

6.1.5. szakiskolai nevelés-oktatás
6.1.5.1.

nappalinmdszerll iskolai oktatás

6.1.5.2.

felnőttoktatás

6.1.5.3.

sajátos nevelési igényű tanuló gyógypedagógiai nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan
fogyatékos, autizmus speklrwmavar, egyéb pszichés fejlődési zawrral küz.dők, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos,
értelmi fogyatékos - középsúlyos értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - látási
fogyatékos)

- nappali

6.1.5.4.

ld7.árólag szakkép7.Ö évfolyamok
Szakképesítések a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben -
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6.1.6. óvodai nevelés
6.1.6.l.

sajátos nevelési igényit tanuló gyógypedagógiai nevelése-oktatása (érzékszervi fogyatékos - látási fogyatékos)

6.1.6.2.

A sajátos nevelési igényit óvodás gyermekek gyógypedagógiai nevelése keretében az érzékszervi fogyatékok közül a Iátásszervi
fogyatékos gyermekek nevelése, a a halmozottan fogyatékosok ellátása körében, a vezető Iátásszervi fogyatékboz t.ársuló enyhe
és középsúlyos értelmi, mozgásszervi, hallásszervi fogyatékos és autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek nevelése.

6.1. 7. egyéb foglalkozások:
napközi
tanulószoba
6.1.8. a feladatellátási hely maximálisan felvehető tanulói létszáma: 215 fö
6.1.9. a feladatellátási helyen iskolai tmmúlhely működik
6.l.10. iskolai tanmilhely maximális létszáma: 32 fö
6.1.11. könyvtár: iskolai I kollégiumi könyvtár
6.1.12.
Átvállalt feladatok:: gyermekotthon
Kömevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása.
A gyermekotthon megneve?.ése: különleges gyermekotthon, maximális gyermek-, tanulólétszáma: 8 fö. A különleges gyermekotthonban otthont
nyújtó ellátás és utógondozói ellátás is biztosított.

6.2. 1146 Budapest, Ida utca 6.
6.2.1. készségfejlesztő iskolai nevelés-oktatás
6.2.1 .l.

nappali rendszerű iskolai oktatás

6.2.l.2.

sajátos nevelési igényű tanuló gyógypedagógiai nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan
fogyatékos, autizmus spektrumzavu, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos,
értelmi fogyatékos - középsúlyos értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - látási
fogyatékos)

6.2.2. a feladatellátási hely maximálisan felvehető tanulói létszáma: 20 fö
6.2.3. a feladatellátási helyen iskolai tanmi!hcly mliködik
6.2.4. iskolai tanmilhely maximális létszáma: 12 fö
6.2.5.
Átvállalt feladatok:: gyermekotthon

A gyermekotthon megnevezése: különleges Jakásotthan, ahol otthont nyújtó ellátás és utógondozói ellátás is biztosított. A lakásotthon maximális
gyermek, tanulólétszéma: 8 fii
7.

A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkués és használat jop
7.1. 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.
7.1.1. Helyrajzi száma:

31674

7.1.2. Hasznos alapterülete:

10884nm

7.1.3. Intézmény jogköre:

ingyenes basmálati jog

7.1.4. Fenntartó jogköre:

vagyonkezelili jog

7.2. 1146 Budapest, Ida utca 6.

8.

7.2.1. Helyrajzi száma:

31675

7.2.2. Hasmos alapterülete:

11437 nm 652111437-e nm

7.2.3. Inttmimy jogköre:

ingyenes basmálati jog

7.2.4. Fenntartó jogköre:

vagyonkezeltli jog

V6llalko7.PI tevékenységet nem folytathat.

