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Burattino Általános, Közép- és Szakképző Iskola, Gyermekotthon 

Alapító Okirat 

A Burattino Szociális és Kulturális Egyesület (1212 Budapest, Táncsics Mihály u. 27-29.) által fenntartott 

Burattino Iskola és Gyermekotthon (1212 Budapest, Táncsics Mihály u. 27-29. OM azonosító: 035187) 

Budapest Főváros Kormányhivatala által 137. számon nyilvántartott közoktatási intézmény jelen alapító okirata  

módosítással egybeszerkesztett formában 

 

Az intézmény alapítója: Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvány 

székhelye: 1212 Budapest, Táncsics Mihály utca 27-29. 

Az intézmény fenntartója: Burattino Szociális és Kulturális Egyesület 

székhelye: 1212 Budapest, Táncsics Mihály utca 27-29. 

 

Az intézmény neve: Burattino Általános, Közép- és Szakképző Iskola, Gyermekotthon 

székhelye: 1212 Budapest, Táncsics Mihály utca 27-29. 

rövid neve: Burattino Iskola 

telephelyei: 1084 Budapest, Rákóczi tér 2. 1. emelet 

 1213 Budapest, Csepeli Mátyás utca 18. (gyermekotthon) 

ágazati azonosító: S0055098S0073565 

 1213 Budapest, Pálma utca 42. (gyermekotthon) 

ágazati azonosító: S0055098S0082139 

 1213 Budapest, Szőlős utca 5. (gyermekotthon) 

ágazati azonosító: S0055098S0073589 

  

Felügyeleti szerv  

Szakmai törvényességi felügyelet: Burattino Szociális és Kulturális Egyesület  

1212 Budapest, Táncsics Mihály utca 27-29. 

Általános törvényességi felügyelet: Budapest Főváros Kormányhivatala 

1056 Budapest Váci utca 62-64. 

  

OM azonosító száma: 035 187 

  

Alapítás éve: 1991 

  

Típusa: többcélú, közös igazgatású köznevelési és gyermekvédelmi 

intézmény 

 8 évfolyamos általános iskola (1-8. évfolyam) 

 4 évfolyamos szakközépiskola (9-12. évfolyam) 

 5 évfolyamos szakközépiskola (9-13. évfolyam) 

 4 évfolyamos gimnázium (9-12. évfolyam) 

 3 évfolyamos szakiskola szakképzési évfolyammal (9-11. 

évfolyam) 

 1/2/3 évf. szakközépiskola szakképzési évfolyammal (13-

14/15. évf.) 

 gyermekotthon 

  

Munkarendje: nappali, esti 

  

Működési terület: Budapest és Pest megye 
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Alapfeladatai:  általános iskolai nevelés-oktatás 

 szakközépiskolai nevelés-oktatás 

 szakközépiskolai nevelés-oktatás párhuzamos képzés keretén 

belül 

 gimnáziumi nevelés-oktatás 

 szakiskolai nevelés-oktatás 

 felnőttoktatás 

 a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési 

igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása 

 

 

 

 

  

Szakfeladatai: 

 

Az intézmény székhelyén és valamennyi telephelyén felvállalja az általános és középiskola a szakértői és 

rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján az alábbi sajátos nevelési igényű tanulók részére a többi tanulóval 

együtt az integrált nevelést, oktatást: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény szerint:  

- Sajátos nevelési igényű: mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság 

együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési 

zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók integrált nevelése, 

oktatása.  

- Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók integrált nevelése, oktatása.  

 

Székhelyen 

1212 Budapest, Táncsics Mihály utca 27-29. 

 

0912 Iskolai nevelés, oktatás az 1-4. évfolyamokon 

091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai 

feladatai 1-4. évfolyamon 

091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai 

feladatai 1-4. évfolyamon 

0921 Iskolai nevelés, oktatás az 5-8. évfolyamokon 

092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai 

feladatai 5-8. évfolyamon 

092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai 

feladatai 5-8. évfolyamon 

092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon, esti munkarendben 

0922 Középfokú nevelés, oktatás nappali és esti munkarendben 

092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai 

092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 

092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás 

szakmai feladatai a szakképző iskolákban 

092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő 

szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban 

092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a 

szakképző iskolákban 

092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai 

gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban 

092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával 

összefüggő működtetési feladatok 

092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési 

feladatok 
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 Szakközépiskolai oktatás keretében - informatika ágazatban – szakmai érettségire való felkészítés 

nappali és esti munkarend szerint. 

 Szakközépiskolai oktatás párhuzamos képzés keretében - művészet, közművelődés, 

kommunikáció ágazatban – színházi táncos kimenettel.  

Szakmacsoport Ágazat OKJ szám 
Szakképesítés 

megnevezése 
képzési idő évfolyam munkarend 

Művészet, 
közművelődés, 

kommunikáció 

Képző és iparművészet 54 212 09 színházi táncos 5 év 
1/9, 2/10, 3/11, 

4/12, 5/13. 
N 

 

 

 Szakközépiskolai oktatás keretében, továbbá kizárólag szakképző évfolyamon 13. évfolyamtól 

érettségivel rendelkezők részére, nappali és esti munkarend szerint. 

Szakmacsoport Ágazat OKJ szám 
Szakképesítés 

megnevezése 
képzési idő évfolyam munkarend 

Informatika Informatika 54 481 04 informatikai rendszergazda 2 év 13-14 N, E 

Szociális 

szolgáltatások 
Szociális 54 761 01 gyermekotthoni asszisztens 2 év 13-14 N, E 

 

  

Telephelyen 

1084 Budapest, Rákóczi tér 2. 

  

 Szakiskolai elméleti és gyakorlati oktatás az alábbi OKJ-s szakmákban, nappali munkarendben. 

Szakmacsoport Ágazat OKJ szám Szakképesítés megnevezése képzési idő évfolyam munkarend 

Faipar Faipar 34 542 05 kárpitos 3 év 9-11. N 

Élelmiszeripar Élelmiszeripar 34 541 05 pék 3 év 9-11. N 
 

 Szakközépiskola szakképzési évfolyamokkal, 13. évfolyamtól érettségivel rendelkezők részére, 

nappali és esti munkarend szerint. 

Szakmacsoport Ágazat OKJ szám Szakképesítés megnevezése képzési idő évfolyam munkarend 

Művészet, 

közművelődés, 

kommunikáció 

Képző és iparművészet 

54 211 01 dekoratőr 2 év 13-14. N, E 

55 211 06 lakberendező 1 év 15. N, E 

54 212 09 
színházi táncos 

kortárs-modern táncos 
2 év 13-14. N, E 

54 211 05 kerámiaműves 2 év 13-14. N, E 

54 211 09 üvegműves 2 év 13-14. N, E 

54 211 02 divat- és stílustervező 2 év 13-14. N, E 
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Telephelyeken 

1213 Budapest, Csepeli Mátyás u. 18. 

1213 Budapest, Pálma u. 42. 

1213 Budapest, Szőlős u. 5. 

  

Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása 

 7 – 18 éves kiskorú gyermekek átmeneti gondozása 

 7 – 24 éves ideiglenes hatállyal elhelyezett ill. átmeneti vagy tartós nevelésbe vett kiskorúak otthont 

nyújtó ellátása, gyámságuk biztosítása, és a fiatal felnőttek utógondozói ellátása 

 Az ideiglenes hatállyal elhelyezett ill. átmeneti vagy tartós nevelésbe vett kiskorúak otthont nyújtó 

ellátása 

 Különleges ellátást igénylő gyermekek integrált, otthont nyújtó ellátása 

 A működési területéről befogadja azt az ellátást kérő gyermeket, aki lakóhelyéről önkényesen eltávozott 

vagy szülője (gondviselője) elhagyta, és emiatt felügyelet nélkül maradt 

 

Kiegészítő tevékenységei: 

 iskolai intézményi étkeztetés 

 általános iskolai napközi otthoni nevelés 

 sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthonos nevelése 

 iskolai könyvtár működtetése 

 iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

 bejáró tanulók ellátása 

 személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató nevelés – oktatás 

 kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás 

 pedagógiai szakvizsga és továbbképzés támogatása 

 intézményi vagyon működtetése 

 kulturális, szabadidős tevékenység és egészségfejlesztés 

 pedagógusok szakkönyvvásárlása 

 érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítása 

 szakmai és informatikai fejlesztési feladatok ellátása 

 minőségfejlesztési feladatok ellátása 

 esélyegyenlőségi feladatok ellátása 

 a hátrányos helyzetű – különösen a roma származású – gyermekek és családjaik gondozása érdekében 

komplex – nevelési, oktatási, szociális gondozói és pszichológiai – feladatok ellátása, egész napos 

oktatás keretén belül 

 gyermekvédelmi tevékenység ellátása 

 

Az intézmény maximális tanulólétszáma székhelyen és telephelyen összesen: 580 fő 

   

Székhelyen:  

 Nappali munkarendben összesen: 250 fő 

 Esti munkarendben összesen: 130 fő 

   

Telephelyen:  

 Nappali munkarendben összesen: 150 fő 

 Esti munkarendben összesen: 50 fő 
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Feladatellátási helyenként az ellátott feladat és az oktatás munkarendje szerint: 

 
Hely Ellátott feladat Nappali Esti 

 

Székhelyen: 

1212 Budapest, 

Táncsics 

Mihály utca 27-

29. 

Általános iskola  

1-4. évf. 

 55   

ebből integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanuló 40  

Általános iskola  

5-8. évf. 

 95  

ebből integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanuló 40  

ebből általános iskolai felnőttoktatás 5-8. évfolyam  40 

Szakközépiskola  

9-13. évf. 

 40 40 

ebből integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanuló 10  

ebből párhuzamos művészeti képzésben részesül 40  

Szakközépiskola  

13-14. évf. 

 20 10 

ebből integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanuló 5  

 Gimnázium  

9-12. évf. 

 40 40 

 ebből integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanuló 10  

 

Telephelyen: 

1084 Budapest, 

Rákóczi tér 2. 

1. emelet 

Szakközépiskola  

13-14-15. évf. 

 130 50 

szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti 

oktatás a szakképzési évfolyamokon 
130 50 

szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati 

oktatás a szakképzési évfolyamokon 
130 50 

ezekből integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanuló 10  

Szakiskola  

9-11. évf. 

 20  

szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti 

oktatás a szakképzési évfolyamokon 
20  

szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati 

oktatás a szakképzési évfolyamokon 
20  

ezekből integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanuló 10  

Összesen: 

 400 180 

összesen: 580 

ebből integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanuló 130  

    

1213 Budapest, Csepeli Mátyás u. 18. 

gyermekotthonban elhelyezettek ellátása 52  1213 Budapest, Pálma utca 42. 

1213 Budapest, Szőlős utca 5. 
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A feladatellátást szolgáló vagyon 

Ingatlan: A Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvány és a Burattino Szociális és 

Kulturális Egyesület térítésmentes használatba adja az iskola és a gyermekotthon számára a 

következő ingatlanokat: 

      209570 hrsz., 6437 m
2 
, Budapest, XXI. kerület, Táncsics Mihály utca 27-29. 

      34898 hrsz., 386 m
2 
, Budapest, VIII. kerület, Rákóczi tér 2. 1. em. 

      207095 hrsz., 934 m
2 
, Budapest, XXI. kerület, Szőlős utca 5. 

      201914 hrsz., 607 m
2 
, Budapest, XXI. kerület, Csepeli Mátyás utca 18. 

      205332 hrsz., 537 m
2.
, Budapest, XXI. kerület, Pálma utca 42. 

A gazdálkodással összefüggő jogosítványok 

 az intézmény igazgatója a vagyonnal és az egyesület közgyűlése által évente jóváhagyott 

költségvetés keretei között önállóan rendelkezik; 

 az igazgató a rábízott vagyon felhasználásáról évente írásban beszámolót ad a fenntartónak; 

 a gazdasági, pénzügyi, munkaügyi feladatokat a fenntartó székhelyén látják el. 

Az intézmény gazdálkodása 

 önálló gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkező szervezet vezetői felelősség mellett. 
Az intézmény egyéb jellemzői 

Adószám: 18230398-1-43 

Számlaszám: 10701379-68707147-51200002 

Az alapító okirat hatálya: 

 2015. szeptember 1. 

A fenntartói határozat száma:  

 1/2015 egyesületi határozat   

 

 

Budapest, 2015. május 13. 

 

 

 

  
 


