Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Budapest
Fenntartó tankerületi központ megnevezése: Belső-Pesti Tankerületi Központ
OM azonosító: 035277
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
szakmai alapdokumentuma

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. § (1)
bekezdésében leírtakra, az alábbi szakmai alapdokumentumot adom ki:
A köznevelési intézmény
1. Megnevezései
1.1. Hivatalos neve:

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

1.2. Rövid neve:

Fazekas Általános Iskola és Gimnázium

2. Feladatellátási helyei
2.1. Székhely:

1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.

2.1.1. telephelye:

1082 Budapest, Rigó utca 16.

3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye
3.1. Alapító szerv neve:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

3.2. Alapítói jogkör gyakorlója:

emberi erőforrások minisztere

3.3. Alapító székhelye::

1054 Budapest, Akadémia utca 3.

3.4. Fenntartó neve:

Belső-Pesti Tankerületi Központ

3.5. Fenntartó székhelye:

1071 Budapest, Damjanich utca 6.

4. Típusa:

közös igazgatású köznevelési intézmény

5. OM azonosító:

035277

6. Köznevelési alapfeladataiés a nevelő-oktató munkához kapcsolódó, nem köznevelési tevékenységei
6.1. 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
6.1.1. általános iskolai nevelés-oktatás
6.1.1.1. nappali rendszerű (felvehető maximális tanulói létszám: 460 fő)
6.1.1.2. alsó tagozat, felső tagozat
6.1.1.3. 1 évfolyamtól 8 évfolyamig
6.1.1.4. gyakorló intézményi feladat (együttműködésben: külső gyakorlóhelyként működik)
6.1.2. gimnáziumi nevelés-oktatás
6.1.2.1. nappali rendszerű (felvehető maximális tanulói létszám: 668 fő)
6.1.2.2. évfolyamok száma: négy, hat
6.1.2.3. gyakorló intézményi feladat (együttműködésben: A hatévfolyamos gimnáziumok pedagógusai és tanulói számára
az iskola a speciális tantervű matematika oktatás tekintetében fenntartói gyakorlóiskolaként működik.)
6.1.2.4. emelt szintű oktatás - matematika, fizika, kémia, biológia, történelem, magyar nyelv és irodalom
6.1.2.5.

Speciális tanterv? matematika oktatás a hat évfolyamos gimnáziumi oktatás keretében.

Küls? gyakorlóhelyként m?ködik.

6.1.3. iskolai könyvtár:
iskolai / kollégiumi könyvtár
6.1.4. mindennapos testnevelés biztosításának módja:
saját tornaterem
6.1.5. a testnevelésórák keretében megvalósított úszásoktatás módja:
egyéb módon (Tankerület másik, kerületi iskolájában levő uszodában.)
6.2. 1082 Budapest, Rigó utca 16.
6.2.1. funkcionális egység
6.2.1.1. köznevelési feladat ellátásához közvetlenül kapcsolódó funkcionális egység jellege: sportcsarnok
6.2.2. nevelő és oktató munkához kapcsolódó, nem köznevelési tevékenységek:
sport tevékenység
7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga
7.1. 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
7.1.1. Helyrajzi száma:

35529

7.1.2. Hasznos alapterülete:

5638 nm

7.1.3. Intézmény jogköre:

ingyenes használati jog

7.1.4. Fenntartó jogköre:

vagyonkezelői jog

7.2. 1082 Budapest, Rigó utca 16.
7.2.1. Helyrajzi száma:

35214

7.2.2. Hasznos alapterülete:

495 nm

7.2.3. Intézmény jogköre:

ingyenes használati jog

7.2.4. Fenntartó jogköre:

vagyonkezelői jog

8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

