
Az intezmeny szekhelye szerioti megye oeve: B!lcs-Kiskuo megye 
F enotart6 tankeriileti kozpont megnevezese: Kecskemeti Tankerilleti KOzpoot 
OM HZonosit6: 027945 

Kecskemeti Dolyal Jaoos Glmollzium 
szakmai alapdokumeotuma 

A nernzeti koznevelesrlil sz616 201 I. evi CXC. t6rveny 21. § (3) bekezdese szerinti tartalommal, figyelemmel a nevelesi-oktalllsi iot.ezrneoyek milkooeserlil es a 
koznevelesi int.ezmenyek nevhasznaJatlr6l sz616 2012012. (VITI. 31.) EMMI rendelet 123. § (I) bekezdesebeo leirtakra, HZ ahlbbi szalanai alapdokumentumot adorn 
k.i : 

A koznevelesi int.ezmeny 

I. Megnevezesel 

1.1. Hivatalos neve: Kecskemeti Bolyai Janos Gimnazium 

1.2. Idegen nyelvil neve: Bolyai J{mos Secondary Grammar School in Kecskemet 

2. Feladatellatasl belyel 

2.1. Szekhelye: 6000 Kecskemet, Irinyi lit 49. 

2.2. Tagintezrnenyek megnevezese es telepbelyei 

2.2.1. Tagint.ezmeny bivatalos neve: Kecskemeti Bolyai Janos Gimnllzium Nemeth Uszl6 GimnAziuma 

2.2.1.1 . Ogyviteli telepbelye: 6000 Kecskemet, Szent Imre utca 9. 

3. AJapittl es a feootart6 oeve es s:rekhelye 

3.1. Alaplt6 szerv oeve: 	 Emberi ErOforrasok Minismriuma 

3.2. Alapit6i jogk6r gyakorl6ja: emberi erofoml.sok minisztere 

3.3. Alaplt6 szekbelye: 	 1054 Budapest, Akad6mia utca 3. 

3.4. Fenntart6 oeve: 	 Kecskemeti Taokeriileti Kozpoot 

3.5. Fenntart6 szekbelye: 	 6000 Kecskemet, Homokszem utca 3-5. 

4. Tlpusa: gimnAzium 

5. OM azooosittl: 027945 

6. K5znevelesi a1apfeladataJ 

6. I. 6000 Kecskemel. lrinyi iii 49. 

6.1.1. gimnilziumi neveles-oktallls 

6.1.1.1. 	 nappaJi reodszerii iskolai oktatas 

6.1.1 .2. evfolyamok szAma: oegy 

a t6bbi gyermekkel, tanuJ6val egyiitt nevelbet6, oktathat6 sajlltos oevelesi igeoyil gyermekek, tanul6k oevelese-oktatasa 
6.1.1 .3. (mozgasszervi fogyat.ekos, beszedfogyatekos, autizmus spektrurnzavar, egyeb psziches fejlodesi zavarral kiizdOk, erzekszervi 

fogyat.ekos - ballasi fogyat.ekos, erzekszervi fogyatekos - lalAsi fogyatekos) 

6.1.1.4. 	 ket tan1ll1si nyelvil oeveles-oktallls (spanyol nyelv) 

6.1.1.5. 	 oyelvi eliikeszlto 

6.1.1.6. 	 koznevelesi tipusli sportiskola 

6.1.1.7. 	 k.iemelteo tehetseges gyermekek, tanul6k goodozAsa 

6.1.2. egyeb foglalkozaso1c 

tanul6szoba 

6.1.3. a feladateHatAsi bely maximalisan felvehetli tanul6i lelSmma: 610 ill 

6.1.4. konyvtAr: iskolai / kollegiumi kooyvtllr 

6.2. 6000 KecskemeJ, Sun! Imre utca 9. 

62.1 . gimnilziumi oeveles-oktallls 

6.2.1.1. 	 nappali rendszeril iskolai oktallls 

6.2.1.2. 	 feloottoktallls - nappali, esti, levelezii, mBs, sajatos mtmkareod szerint 

6.2.1.3 . 	 evfolyamok szAma: negy 

a tObbi gyermekkel, tanul6val egyiitt nevelhetli, oktathat6 saj{ltOs nevelesi igenyil gyermekek, tanuJ6k nevelese-oktatAsa (egyeb 
6.2.1.4. 

psziches fejlQdesi zavarral kiizdlik) 

6.2.2 . Koznevelesi Hidprogram keret.eo beliil zaj l6 neveles-oktatAs 

6.2.3. !lltaianos iskolai oeveles-oktatAs 

6.2.3.1. 	 felsll tagozat 
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/ 
6.2.3.2. 7. evfolyamt61 8. evfolyamig 

6.2.3 .3. felnottoktatas -levelezll 

6.2.4. a feladatelhltAsi hely maximaJisan felvebeto tanul6i letszama: 600 ill 

6.2.5. konyvtAr: iskolai / kollegiumi konyvtAr 

7. A feladatellatast szolgBJII vagyon es a feIette valli rendelke:zes es basznalat Joga 

7.1. 6000 Kecskemel, lrinyi ul 49. 

7. 1.1. Helyrajzi szama: Kecskemet 10576179 hrsz.-u ingatlan 

7.1.2 . Hasznos alapterillete: 5724 run 

7.1 .3. Intezmeny jogkore: ingyenes haszuaJati jog 

7. 1.4. Fenntart6 jogkore: vagyonkezel5i jog 

7.2 . 6000 Kecskemet, Sunt lmre utca 9. 

7.2.1. Helyrajzi szAma: 3694/3 

7. 2.2. Hasznos alapterillete: 176nm 

7.2.3. Intezmeny jogkore: ingyenes hasznlllati jog 

7.2.4. Fenntart6 jogkore: ingyenes hasznlUati jog 

a tagintezmeoy a 369413. hrsz. ingatJan oktatAsi tereit tanul6ar.\nyosan megosztva hasznalja a Kocsis Pill 
7.2.5. Egyeb: Mezllgazdas8.gi es Kiimyezetvectelmi Szakgimnaziurn es Szakk6zepiskoIaval. 

8. VaUalkowl tevekenyseget nem folytatbat. 
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