
Az intezmeny szekhelye szerinti megye neve: Bacs-Kiskun megye 
Fenntart6 tankeriileti kozpont megnevezese: Kecskemeti Tankeriileti Kozpont 
OM azonosit6: 027945 

Kecskemeti Bolyai Janos Gimnamum 
szakmai alapdokumentuma 

A nemzeti koznevelesr61 sz616 2011. evi CXC. torveny 21. § (3) bekezdese szerinti tartalommal, figyelemmel a nevelesi-oktatAsi intezmenyek mllk:Odeser61 es a 
koznevelesi intezmenyek nevhasznalatAr61 sz616 20/2012. (VIII . 31.) EMMI rendelet 123. § (I) bekezdeseben leirtakra, az alabbi szakmai alapdokumentumot adorn 
ki: 

A koznevelesi intezmeny 

1. Megnevezesei 

1.1. Hivatalos neve: 	 Kecskemeti Bolyai Janos Gimmizium 

J.2. Idegen nyelvfi neve: 	 Bolyai Janos Secondary Grammar School in Kecskernet 

2. FeladateUatasi belyei 

2. 1. Szekhelye: 	 6000 Kecskernet, Irinyi Ut 49. 

3. Alapito es a fenntarto neve es szekbelye 

3.1. Alapit6 szerv neve: 	 Emberi Er6forrasok Minisztenuma 

3.2. Alapit6i jogkor gyakorJ6ja: emberi er6forrasok minisztere 

3.3. Alapit6 szekhelye: 	 1054 Budapest, Akademia utea 3. 

3.4. Fenntart6 neve: 	 Kecskemeti Tankeriileti K6zpont 

3.5. Fenntart6 szekhelye: 	 6000 Kecskemet, Homokszem utea 3-5. 

4. TIpusa: gimn8.zium 

5. OM azonosft6: 027945 

6. Kiiznevelesi alapfeladatai 

6.1. 6000 Kecskemel, lrirryi III 49. 

6.1.1. gimnSziumi neveles-oktatAs 

6.1.1.1. 	 nappaJi rendszeril iskolai oktatAs 

6.1.1.2. 	 evfolyamok szama: negy 

a mbbi gyerrnekkel, tanul6val egyiitt neveihetii, oktathat6 sajatos nevelesi igenyli gyerrnekek, tanul6k nevelese-oktatasa 
6.1.1.3. 	 (mozgasszervi fogyatekos, beszedfogyatekos, autizmus spektrurnzavar, egyeb psziches fejlOdesi zavarral kiizdilk, erzekszervi 

fogyatekos - ha.~lasi fogyatekos, erzekszervi fogyatekos - latAsi fogyatekos) 

6.1: 1.4: ket tanltAsi nye1w neveles-oktatAs (spanyol nyelv) 


6.1.1.5;. nyelvi eliikeszlt6 


6.1.1.6. 	 kiimevelesi tipusu sportiskoJa 

6.1 .1 .7. 	 kiernelten tehetseges gyermekek, tanu16k gondozasa 

6.1 .2. egyeb foglalkozasok: 


tanul6szoba 


6.1.3. a feladatellatAsi hely maxim8..lisan felvehetii tanul6i letszama: 610 to 

6.1.4. konyvtar: iskolai 1kollegiumi kiinyvtAr 

7. A feladateUatast szolgalo vagyon es a felette valo rendelkezes es basznaJat joga 

7.1 . 6000 Kecskemel, lrinyi III 49. 

7.l.1. Helyrajzi szama: Kecskemet 10576179 hrsz.-u ingatJan 

7.1.2. Hasmos alapteriilete: 5724 nrn 

7.1.3. Intezmeny jogkore: ingyenes hasmalati jog 

7.1.4. Fenntart6 jogkiire: vagyonkezel6i jog 

8. Vatlalkozasi tevekenyseget nem folytathat. 


