ALAPÍTÓ OKIRAT
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium alapító okiratát a következők
szerint határozza meg:
Az intézmény neve: Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium
OM azonosítója: 031210
Székhelye: 4150 Püspökladány, Gagarin u. 2.
A tagintézmények, intézményegy- A Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola
ségek neve és címe: 4150 Püspökladány, Gagarin u. 2.
Karacs Ferenc Kollégium
4150 Püspökladány, Hősök tere 2.
Telephelyei: 4150 Püspökladány, Bajcsy-Zsilinszky u. 10.
4150 Püspökladány, Hősök tere 2.
4150 Püspökladány, Árpád u. 64.
Alapítás ideje: 1999. augusztus 1.
Létrehozásáról rendelkező
határozat: 80/1999. (VII. 15.) önkormányzati testületi határozat
Közvetlen jogelődjeinek neve, Petri Pál Szakképző Iskola
címe: 4150 Püspökladány, Bajcsy-Zsilinszky u. 10.
Karacs Ferenc Gimnázium és Ruhaipari Szakközépiskola
4150 Püspökladány, Gagarin u. 2.
Az alapító jogokkal felruházott Püspökladány Város Önkormányzata
irányító szerv neve, címe: 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.
A fenntartó neve, címe: Püspökladány Város Önkormányzata
4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.
Felügyeleti szerv neve, címe: Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.
Működési köre: Püspökladány város közigazgatási területe és térsége
Az intézmény jogállása: önálló jogi személy
A közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX.
törvény alapján többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény

Gazdálkodási jogköre alapján: önállóan működő költségvetési szerv, pénzügyi-gazdasági feladatait
együttműködési megállapodás alapján Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete (4150 Püspökladány, Petőfi u. 40.) látja el.
Jogszabályban meghatározott Önként vállalt feladatként középiskolai, szakiskolai és kollégiumi
közfeladata: ellátásról való gondoskodás.
Alaptevékenysége: Megnevezése:

Száma:

TEÁOR szerint: Alapfokú oktatás

8520

Általános középfokú oktatás

8531

Szakmai középfokú oktatás

8532

Szakágazat szerinti Általános iskolai nevelés, okbesorolása: tatás felső tagozaton
Gimnáziumi oktatás
(9-12/13. évfolyam)
Szakközépiskolai oktatás
(9-12/13. évfolyam)

85202

85311
85312

Szakiskolai oktatás
(9-10. évfolyam)

85313

Szakképesítés megszerzésére
felkészítő szakmai elméleti
képzés

85321

Szakképesítés megszerzésére
felkészítő szakmai gyakorlati
képzés

85322

Emelt színtű szakközépiskolai
85323
szakmai oktatás képzés
Felsőfokú végzettségi szintet
nem biztosító képzések

85421

Kollégiumi, externátusi nevelés

85592

Sporttevékenység és támogatás

9312

Oktatást kiegészítő tevékenység

8560
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Általános iskolai tanulók
Szakfeladat szerinti nappali rendszerű nevelése,
besorolása: oktatása (5-8. évfolyam)
852021
- a hatévfolyamos gimnázium 78. évfolyamain;
- sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános
iskolai nevelése, oktatása: testi,
érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, halmozottan
fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos, illetve tartós és
súlyos rend-ellenességével küzdő tanulók;
Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak
komplex támogatása
- A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Programja középiskolai előkészítő (1) évfolyamon
- Hátrányos Helyzetű Tanulók
Arany János Programja szerinti
kollégiumi nevelő munka 5 évfolyamon

853000

Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) 853111
- nappali rendszerű gimnáziumi
nevelés, oktatás, a nyelvi előkészítő évfolyamot is beleértve
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatás
853112
(9-12/13. évfolyam)
- testi, érzékszervi, értelmi,
beszédfogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos, illetve
tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók;
Gimnáziumi felnőttoktatás
853114
(9-12/13. évfolyam)
Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás
853121
(9-12/13. évfolyam)
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Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása
853122
(9-12/13. évfolyam)
- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos, illetve tartós
és súlyos rendellenességével
küzdő tanulók;
Szakközépiskolai felnőttokta853124
tás (9-12/13. évfolyam)
Nappali rendszerű szakiskolai
853131
oktatás (9-10. évfolyam)
- beleértve a szakmai előkészítő
ismeretek oktatását is
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása
853132
(9-10. évfolyam)
- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos, illetve tartós
és súlyos rendellenességével
küzdő tanulók;
Nappali rendszerű szakiskolai
felzárkóztató oktatás
853134
(9-10. évfolyam)
Szakiskolai felnőttoktatás
(9-10. évfolyam)
Szakképesítés megszerzésére
felkészítő nappali rendszerű
szakmai elméleti oktatás a
szakképzési évfolyamokon
- beleértve az előrehozott szakképzést is

4

853135

853211

Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyam853212
okon
- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos, illetve tartós
és súlyos rendellenességével
küzdő tanulók;
Szakképesítés megszerzésére
felkészítő szakmai elméleti
felnőttoktatás

853214

Szakképesítés megszerzésére
felkészítő nappali rendszerű
szakmai gyakorlati oktatás a
szakképzési évfolyamokon

853221

Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon

853222

Szakképesítés megszerzésére
felkészítő szakmai gyakorlati
felnőttoktatás

853224

Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai
oktatás a szakképzési évfo853231
lyamokon
Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési
853232
évfolyamokon
Felsőfokú szakképzés
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854211

- felsőfokú szakképesítést nyújtó
képzés: logisztikai műszaki menedzserasszisztens (OKJ szám:
55549901), kereskedelmi szakmenedzser (OKJ szám:
55786201)
Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók
kollégiumi, externátusi neve855921
lése
Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő sajátos
nevelési igényű tanulók kollé855922
giumi, externátusi nevelése
Szakképzési és felnőttképzési
támogatások

856091

Iskolai diáksport-tevékenység
931204
és támogatása
Iskolai intézményi étkeztetés

562913

Tanulók kollégiumi étkezteté562914
se
Kollégiumi szálláshelynyújtás
közoktatásban tanulók szá559011
mára
- diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési
igényű tanulók számára
- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos, illetve tartós
és súlyos rendellenességével
küzdő tanulók;
Közoktatási és kapcsolódó
tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél

850001

Munkahelyi étkeztetés

562917

Egyéb vendéglátás

562920
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Egyéb, oktatást kiegészítő
tevékenység
- iskolarendszeren kívüli nem
szakmai oktatás, vizsgáztatás
(tanfolyami oktatás, vizsgáztatás)

Rendezvényi étkeztetés

856099

562100

Üdülői szálláshely szolgáltatás 552001
Tagozatok: Nappali rendszerű
Esti rendszerű
Az intézménybe felvehető Nappali rendszerű iskolai oktatásban: 1320 fő
maximális gyermeklétszám: Esti rendszerű oktatásban: 112 fő
Kollégiumi nevelésben: 90 fő
Évfolyamok száma: Gimnáziumi hatévfolyamos képzés: 7-12. évfolyam
Gimnáziumi ötévfolyamos képzés: 9-13. évfolyam
Gimnáziumi négyévfolyamos képzés: 9-12. évfolyam
Szakközépiskolai négyévfolyamos képzés: 9-12. évfolyam
A középiskolai utolsó évfolyam befejezése utáni és érettségire
épülő szakképzés: 3 évfolyam (13-15.)
Szakiskola általános műveltséget megalapozó két évfolyam: 9-10.
évfolyam; szakképzés: 3 évfolyam (11-13., illetve 9-11.)
Felnőttoktatás:
- gimnáziumi 4 évfolyam (9-12.)
- szakképzés középiskolai utolsó évfolyam befejezése és érettségire épülő három évfolyam (13-15.)
A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Programja középiskolai előkészítő (1) évfolyamon
Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Programja szerinti kollégiumi nevelő munka 5 évfolyamon
Kapacitásmutató: férőhelyek száma (fő)
pedagógusok száma (fő)
üdülőhelyek száma (fő)
képzési férőhelyek száma (fő)
Teljesítménymutató: ellátottak száma (fő)
ellátásban részesülő tanulók száma (fő)
képzésben résztvevők száma (fő)
egy rendezvényre jutó átlagos létszám (fő)
vendégek átlagos napi száma (fő)
vendégéjszakák (db)
támogatott programok fejlesztések száma (db)
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Feladatmutató: ellátást igénylők száma (fő)
rendezvények száma (db)
tanulók száma (fő)
sajátos nevelési igényű tanulók száma (fő)
felzárkóztató oktatásban résztvevők száma (fő)
résztvevők száma (fő)
képzésre jelentkezők száma (fő)
Eredményességi mutató: képzést sikeresen elvégzők száma (fő)

Az ellátható vállalkozási
tevékenység köre: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
Az intézmény vezetőjének Nyilvános pályázati eljárás keretében Püspökladány Város Önkinevezési rend je: kormányzatának Képviselő-testülete határozott időtartamra - 5
évre - bízza meg a mindenkori hatályos jogszabályok figyelembevételével.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó Nyilvános pályázat alapján, - határozott vagy határozatlan időre, foglalkoztatási jogviszonyok a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
meg jelölése: (Kjt.), illetve határozott időtartamra a Munka Törvénykönyvéről
szóló 1992. évi XXII. törvény alapján foglalkoztathatók.
A feladatellátást szolgáló Az ingatlan helye:
vagyon:
4150 Püspökladány, Gagarin u. 2.
4150 Püspökladány, Bajcsy-Zs. u. 10.
4150 Püspökladány, Hősök tere 2.
4150 Püspökladány, Árpád u. 64.
Szántóföld Püspökladány területén

helyrajzi száma:
(hrsz.: 3852)
(hrsz.: 3856)
(hrsz.: 5192)
(hrsz.: 513/9)
(hrsz.: 0395/6)

A vagyon feletti A vagyonnal való gazdálkodás során Püspökladány Város Önrendelkezés kormányzatának az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkojoga: dás szabályairól, valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről
szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendelet szerint kell
eljárni.
Az alapító okiratot érintő változást az intézmény vezetője - a változás bekövetkezésétől számított 30
napon belül - köteles a felügyeleti szervnek bejelenteni.
Záradék:
Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Karacs Ferenc Gimnázium,
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium alapító okiratát a 60/III /2009. (V. 28.) számú határozatával hagyta jóvá, a 97/III/2009. (VIII. 27.) számú, a 119/2009. (X. 29.) számú, a
16/III/2010. (II. 25.) számú, a 125/2010. (XII. 16.) számú, a 3/III/2011. (I. 27.) számú és a
88/III/2011. (VIII. 25.) számú határozataival módosította.
Püspökladány, 2011. augusztus 25.
D o m b i Imréné
polgármester
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