
2. sz. melléklet a 145/2008. (IX.18.) Öt. sz. határozathoz

ALAPÍTÓ OKIRAT

Az intézmény neve:

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Középiskolai Kollégium, 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Az intézmény rövid neve: Bocskai István Gimnázium és Szakközépiskola (amennyiben a 
gimnáziumi és a szakközépiskolai feladatellátást kell 
hangsúlyozni)
Bocskai István Gimn. és Kollégium (amennyiben a kollégiumi 
feladatellátás kell hangsúlyozni)
Bocskai István Gimn. és Egységes Pedagógiai Szak és Szakmai 
Szolg. (amennyiben a pedagógiai szak és szakmai szolgáltatási 
feladatellátást kell hangsúlyozni)

Az intézmény rövidített neve: Bocskai Gimnázium Szerencs

OM azonosító: 200886

Az intézmény székhelye: 
Bocskai  István  Gimnázium,  Szakközépiskola,  Középiskolai  Kollégium,
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató 
3900 Szerencs, Ondi út 1.
(gimnáziumi oktatás, szakközépiskolai oktatás, kollégiumi ellátás, pedagógiai 
szak és szakmai szolgáltatás)

Az intézmény telephelyei:
3900 Szerencs, Kossuth út 19. (Középiskolai Kollégium)
3900 Szerencs, Hegy út 5. (Középiskolai Kollégium)
3881 Sima Fő út 6-7.
3881 Sima Fő út 31. (Ifjúsági Tábor és Konyha)

Az intézmény alapítója:
Szerencs Város Önkormányzata

Az alapítás ideje: 
2007.július 1. (Határozat szám: 16/2007. (II.15.))

A jogelőd intézmények: 
gimnázium: alapításának éve: 1954 (B-A-Z Megyei Tanács Miskolc) 
Körzeti  Nevelési  Tanácsadó:  alapításának  éve:  1986,  Szerencs  Város
Önkormányzata
kollégium: alapításának éve: 1994, Szerencs Város Önkormányzata
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Az intézmény fenntartójának neve és címe: 

Szerencs Város Önkormányzata
3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

Az intézmény felügyeleti szerve: 
Szerencs Város Önkormányzata

Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Szerencs  Város Képviselő-testülete  által  nyilvános pályázat  útján,  határozott
időre, a hatályos jogszabályok alapján.

Az intézmény képviseletére jogosultak: 
Igazgató, és/vagy az általa megbízott intézmény-egység vezető.

Az intézmény működési területe: 
Szerencs,  a  szerencsi  kistérség,  szakképzés  tekintetében  regionális,  illetve
országos.

Az intézmény jogállása: 
Önálló jogi személy

Az intézmény gazdálkodása: 

Részben önállóan gazdálkodó költségvetési  szerv,  mind a  székhely,  mind a
telephelyek  vonatkozásában.  Vállalkozási  tevékenységet  nem  folytat.
Kiegészítő  tevékenységet  folytathat  a  részben  lekötött  személyi  és  anyagi
kapacitásai igénybevételével. Pénzügyi, gazdasági feladatait a Városi Kincstár,
mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv látja el. 

Intézmény típusa:
Többcélú  közös  igazgatású  összetett  közoktatási  intézmény,  melyben
gimnázium,  szakközépiskolai  intézményegység,  kollégiumi  intézményegység
és pedagógiai szak és szakmai szolgáltató intézményegység működik

Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 
Székhelyen: 1050
Telephelyen: (Kossuth út 19. sz.) 100 tanuló

(Hegy út 5. sz.) 48 tanuló

Évfolyamainak száma:
Hat évfolyamos gimnázium: 7-12. évfolyam
Gimnázium 9-12. évfolyam
Szakközépiskola: 9-13. évfolyam

Az intézmény tevékenysége:

Alaptevékenységi szakágazat: 853100 Általános középfokú oktatás

Szakágazat száma: 852010 Alapfokú oktatás
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- Alaptevékenység: 

80121-4              Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó   
iskolai oktatás

80214-4              Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás  
nyelvi előkészítő osztály
6 évfolyamos gimnázium
4 évfolyamos gimnázium

80217-7                           Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés-oktatás   
80218-8                           Sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása  

közgazdasági szakközépiskola
emelt szintű oktatás: idegennyelv, matematika, informatika

rendészeti fakultáció
13. évfolyam marketing és reklám ügyintéző képzés

80122-5              Sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása  
Fogyatékosság típusa: 
A)  érzékszervi:  a  megismerési  funkció  vagy  a  viselkedés  fejlődésének  organikus
okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége
B) a  megismerési  funkció  vagy a viselkedés  fejlődésének organikus  okokra vissza
nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése, oktatása

Szakágazat száma: 931900               Egyéb sporttevékenység  
92403-6              Diáksport  

Szakágazat száma: 856000               Oktatást kiegészítő tevékenység  
80521-2              Pedagógiai  Szakszolgálat    (logopédiai  ellátás,  nevelési
tanácsadás, gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás,
gyógy-testnevelés,  továbbtanulási,  pályaválasztási  tanácsadás)  A
Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás területén is külön megállapodás
alapján.

Szakágazat száma: 856000               Oktatást kiegészítő tevékenység  
80541-0              Pedagógiai Szakmai Szolgáltatás  
(szaktanácsadás, pedagógiai tájékoztatás, pedagógusok képzése, 
továbbképzése, tanulmányi és tehetséggondozó versenyek
szervezése) A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás területén 
is külön megállapodás alapján.

Szakágazat száma: 559000               Egyéb szálláshely szolgáltatás  
55141-4              Üdültetés  

Szakágazat száma: 559000               Egyéb szálláshely szolgáltatás  
55131-5              Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás  

55132-6              Integrált  oktatásban  részesülő  sajátos  nevelési  igényű  
tanulók ellátása
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Szagágazat száma: 562900               Egyéb vendéglátás  

- Kiegészítő tevékenység

Szakágazat száma: 853100               Általános középfokú oktatás   
80216-6              Gimnáziumi felnőttoktatás   

(nappali rendszerű felnőttoktatás és esti oktatás)
Iskolarendszerű felsőfokú szakképzés

Szakágazat száma: 552000               Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás   
Szakágazat száma: 682000               Saját tulajdonú ingatlan bérbeadása, üzemeltetése  

75195-2              Közoktatásban végzett kiegészítő tevékenységek   (szállás 
szolgáltatás  szabad  kapacitás  terhére,  amennyiben  az

alapfeladat ellátását nem zavarja és nem veszteséges).
Termek bérbeadása

A feladatellátást szolgáló vagyon: 
a székhelyen és a telephelyen lévő ingatlanok
Hrsz.: 1652/2 Bocskai István Gimnázium és Közgazdasági 

Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és 
Szakmai Szolgáltató)

Hrsz.: 1689/1 Szerencs, Kossuth u. 19.
743/1 Szerencs, Hegy út 5.

Hrsz.:    48 Sima, Fő út 6-7.
Hrsz:     10 Sima, Fő út 31.

A vagyon feletti rendelkezés joga: 

Szerencs Város Önkormányzatát illeti meg.

Jelen egységbe szerkesztett alapító okiratot Szerencs Város Képviselő-testülete a 145/2008.
(IX. 18.) Öt. határozatával fogadta el, s 2008. szeptember 01-től hatályos.

Szerencs, 2008. szeptember 18.  

    Rónavölgyi Endréné 
          polgármester
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