Az intézmény székhel1'e szerintt

meg1'e: Vas me5le
Femtal1ó tankenileti köZpont megnevezése: Szourbathelyi Tankerúleti KÓzpont
oM azonosító: 0jó627

Kardos László ÁftaHnos Iskola
szakmai alapdokumentuma

A nenzeti

kÖznevelésrol szóló 2011' évi CXC. tÖNéry 21' $ (3) bekezdése szerinti tartalommal, fígyelemnrel a rrevelési-oktatási intézményekműkcidéséról és a
kÓznevelési intézmények névhasználatáról sz,ől,ő 2012012' (VIII' 31') EMMl rendelet 123' $ (1) bekezdesében leírtakra, az alábbi szaknai alapdokunrentumot adom
ki:

A

kÓznevelési intéznrény

1.

Megnevezései
1 ' 1

2.

'

Hivatalos

neve:

KaÍdos LáSZIó Altalános Iskola

Feladatellátásihelyei

2'1' Széklrelye:
2.1.1.

3.

Alapító

'
3 2'
3' l

9800 Vasvár' JózsefAttilautca23-25'

telephelye:

98'12

és a fenntartó neve és székhelye

Alapító szerv

neve:

Emberi Erofonások Minisztériuma

gyakorlója:

Alapítói jogkör

emberi eróforrások minisztere

székhelye:

3'3'

Alapító

3'4'

Fenntartó

neve:

Szombathelyi Tankeriil€ti

3.5

Fenntartó

székhelye:

9700 Szombathely' Kossuth Lajos utca l l.

1054 Budapest. Akadémia utca 3'

4. Típusa:

általános iskola

5. oM azonosítí:

036627

ó.

Alsóújlak.Petófi Smdor utca 13/A'

KöZpont

KÓznevelési és egyéb alapfeladata

6.l'

9800 Vasvúr,.Iózsef'ltttla uÍca 23-25.
ó.1'1' általános iskolai nevelés-oktatás

6. l
6.

l

6.1'1'l'

nappali rendszerűtskolaioktatás

6'1'l'2.

alsó tagozat, felsó tagozat

6'1'l.3'

sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (nrozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan
fogy'atékos, autizmus spektrunuavar' eg1'éb pszichés 1qlódési zavanal küzdők. értelmi 1bgyatékos - enyhe értelmi lbgyatékos.
érzékszerui fogyatékos _ hallási fogyatékos' érzékszeni tbgyatékos - látási fogyatékos)

'2' egységes gyógypedagógiai.

6.1'1'
6'2.

hálózat)

3' egyéb kÖznevelési Íbglalkozás

6'l.3

6'l

módszertani Í'eladat (utazó gyógypedagógusi

'5

'

1.

napköZiotthonos

ellátás

iskola rlaximális létszmra: .163 Íö
rskolaí kcinyvtr saját szervezeti egységgel

9812 Alsóújlak, Pet1ííiStindor

utal 13lA.

6'2.1 ' á]talános iskolai nevelés-oktatás

6'2.1.1.

nappali rendszerű iskolai oktatás

6212

a|sótagozat

6'2'1'3'

sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszewr fogyatékos' beszédÍbgyatékos' egyéb pszichés
1ellódést zavanal küzdók' ér1elmi Íbgyatékos - enyhe értelmi Íbgyatékos. érzékszerui fogyatékos - hallási Íbgyatékos'
érzékszerui fog-vatékos - látási Íbgyatékos)

6.2'2. egyéb kÖznevelési Íbglalkozás

6.2'2.1.

7.

napk<iziotthonos ellátás

6'2.3.

iskolamaimális létszáma'' 27 fő

6'2'4.

iskolal kÓnyvtár saját szenezeti eg1séggel

A feladatellátást szolgáló vagyon
7

'1'

és a felette való rendelkezés és használat joga

9E00 Vusvár, 'I(lzsefAntla utca 23-25.
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7935 nnr

ingyenes használati jog
vagyonkeze|ői

1og

')\:: ':i'í)1illnk' ['etti/i Stitlt|or utca ] 3lA'
-

I

]
-i j
7

]

7l
8.

ienntano loukore

I

H(l\ lJrTl sTalna:

305r'3

Hasznos alapteÍii]ete:

2115,3 nnr

lntcznrerrr.;ogkdre:

ingyenes használati.jog

.{ Femtartó jogk<ire:

Yagyonkezeloi i0g

\'állalkoásitevékenységetnem folytathat.

Je]en szaknlai alapdtlkumentunr hatáJyos 20 l 7 szeptenlbeÍ 01. napjától

Szombathel.v. 2017. szeptember 7.

Fodor István
tankerrjletr igazgató

