
Iskolánkról… 
Iskolánk Derecskén, Hajdú-Bihar megyében, Debrecentől keletre (22 km-re) 

található, közel tízezres lakosú kisváros, a járási központ egyetlen középiskolája. 

A rendvédelmi-honvédelmi képzésben részt vevő diákjaink a mindennapos 

testnevelés keretein belül hetente 2 órában úszásfoglalkozáson vesznek részt, valamint 

speciális gyakorlatot is tartunk nekik (kung-fu és judo óra heti váltásban). Évi két alkalommal 

lehetőséget biztosítunk a lövészet gyakorlására is. 

A rendvédelmi gimnáziumi osztályokban tanulók jelentős jogi alapképzést kapnak, 

mely felkészít akár jogi tanulmányok folytatására is. A szakmai tantárgyakat aktív és 

szolgálati nyugdíjban levő rendőrök, katasztrófavédők tanítják magas színvonalon. 

A gimnáziumi képzésben a tanulóknak két idegen nyelvet kell tanulniuk, és az 

egyikből érettségi vizsgát kell tenniük. Iskolánkban az angol nyelv mellett német nyelvet 

tanulhatnak a gimnazisták. 

A közszolgálati technikumi képzésre jelentkezőknek egy idegen nyelvet kell 

tanulniuk, azt, amelyet általános iskolában is tanult. 

Rendszeresen sikeresen szerepelnek tanulóink az Országos Rendészeti Tanulmányi 

Versenyen. Minden évben iskolánk diákja nyeri el a legeredményesebb Hajdú-Bihar megyei 

versenyző különdíját. 2013-ban iskolánk csapata nyerte meg az Országos Rendészeti 

Csapatversenyt, 2016-ban pedig a dobogó második fokán állhatott az intézmény csapata. 

Ezen felül diákjaink részt vesznek még helyi, megyei és regionális szintű 

szavalóversenyeken, ahol szinte mindig dobogós helyezést érnek el. Bekapcsolódtunk az 

ESTÖRI történelmi vetélkedőbe, ahol 2018-ban különdíjat kaptunk. Továbbá részt veszünk 

még lövészversenyeken, sport diákolimpiákon, közlekedésbiztonsági kupán, 

járőrversenyeken, nemzetközi történelmi versenyeken, komplex természettudományos 

vetélkedőkön, katasztrófavédelmi versenyeken, honvédelmi versenyeken, idegen nyelvi 

versenyeken, OKTV-n. 

Intézményünkbe sajnos nem felvételizhetnek a sajátos nevelési igényű tanulók, mert 

fejlesztésüket nem tudjuk biztosítani. BTM-es tanulók jelentkezését fogadjuk. 

A felvételi eljárás során az azonos teljesítményt elérő tanulók közül a rangsor 

elkészítésénél előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) tanulót 

(amennyiben a szülő ezt igazolja), ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye 

Derecske, illetve akinek sajátos helyzete azt indokolja, vagy a hozott pontja több. A felvételi 

eljárásban sajátos helyzetűnek kell tekinteni azt a tanulót, akinek a testvére iskolánkba jár, 

vagy testvérével együtt felvételizik. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

(N k t .) 51.§-ában meghatározottak szerint a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő tanuló esetében a pontszámítás során figyelembe vesszük az egyes 

tantárgyak vagy tantárgyrészek értékelése és minősítése alóli mentesítéseket, amennyiben azt 

a szülő írásban kéri, s kérését a szakvéleménnyel alátámasztja. 

Intézményünk saját kollégiummal rendelkezik. A kollégiumban 100 tanulónak 

tudunk helyet biztosítani. A kollégium jól felszerelt, folyamatosan karbantartott, ahol 

barátságos, családias légkörben telnek a diákok mindennapjai. A kollégisták 4 

tanulócsoportban készülnek fel a tananyagból délutánonként a csoportvezetőkkel. 

 

 

 

 

 

 
Felvételi tájékoztató anyagok megtekinthetők 

2020. november 25-től az iskola honlapján. 

Az iskola honlapja: www.rakoczi-derecske.sulinet.hu 

E-mail: iskola@rakoczi-derecske.sulinet.hu 

Telefon: (54) 410-108; (54) 410-363 

 OM azonosító: 031203 Telephely kódja: 001 

 Levelezési cím: 4130 Derecske, Lengyel u.1. 

http://www.rakoczi-derecske.sulinet.hu/
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Meghirdetett tanulmányi területek 

 Gimnáziumi oktatás 

4 évfolyamos emelt angol nyelvi, általános tantervű osztály Kód: 0001 
A képzés célja a nyelvvizsga megszerzése angol nyelvből és akár német nyelvből is. A 11. és 

12. évfolyamon fakultáció keretében biztosítjuk az emelt szintű érettségire való felkészülést 

magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, biológia, földrajz, fizika, kémia 

tantárgyakból. Ezzel a képzési formával szeretnénk biztosítani a felsőoktatásba, valamint a 

szakirányú felsőoktatásba (Nemzeti Közszolgálati Egyetem) való bekerülés feltételeit: 

nyelvvizsgát és emelt szintű érettségit. Erre a képzési formára azok jelentkezését várjuk, akik 

legalább 4 évig tanulták az angol nyelvet (beleértve a nyolcadik évfolyamot is). A 

2021/2022-es tanévben fél osztályt indítunk (16 főt veszünk fel). 

4 évfolyamos emelt angol nyelvi óraszámú, rendvédelmi orientációjú 

osztály Kód: 0004 
A képzés célja a nyelvvizsga megszerzése angol nyelvből és akár német nyelvből is. A 11. és 
12. évfolyamon fakultáció keretében biztosítjuk a belügyi rendészeti ismeretek tantárgy 

oktatását, ezen tantárgyból közép- vagy emelt szintű érettségire való felkészítését. Ezzel a 

képzési formával szeretnénk biztosítani a felsőoktatásba való bekerülés feltételeit: 

nyelvvizsgát és emelt szintű érettségit. Erre a képzési formára azok jelentkezését várjuk, akik 

legalább 4 évig tanulták az angol nyelvet (beleértve a nyolcadik évfolyamot is), és 

rendvédelmi pályán képzelik el a jövőjüket. De természetesen azokat is várjuk, akik jogi 

pályán vagy valamilyen békésebb irányban szeretnének továbbtanulni. Diákjaink részt 

vesznek úszásfoglalkozáson a testnevelés órák keretein belül és lövészeten is. A 2021/2022- 

es tanévben fél osztályt indítunk (16 főt veszünk fel) 

4 évfolyamos rendvédelmi orientációjú osztály Kód: 0003 

A 11. és 12. évfolyamon biztosítjuk a belügyi rendészeti ismeretek tantárgy oktatását, ezen 

tantárgyból közép- vagy emelt szintű érettségire való felkészítését. Erre a képzési formára 

azok jelentkezését várjuk, akik a rendvédelmi pályán képzelik el a jövőjüket. De 

természetesen azokat is várjuk, akik jogi pályán vagy valamilyen békésebb irányban 

szeretnének továbbtanulni. Diákjaink részt vesznek úszásfoglalkozáson a testnevelés órák 

keretein belül kétheti rendszerességgel a 9-10. évfolyamon. Évi két alkalommal lövészeten 

vesznek részt a 9-10. évfolyamon. Önvédelmi foglalkozáson sajátíthatják el a judo és kung-fu 

alapjait 9-10. évfolyamon heti rendszerességgel. A 2021/2022-es tanévben egy osztályt 

indítunk (32 főt veszünk fel). 

4 évfolyamos honvédelmi orientációjú osztály 

(honvéd kadét közismereti képzés) Kód: 0002 

Már kilencedik évfolyamtól kezdődően biztosítjuk a honvédelmi alapismeretek tantárgy 

oktatását, ezen tantárgyból közép- vagy emelt szintű érettségire való felkészítést. Erre a 

képzési formára azok jelentkezését várjuk, akik honvédelmi pályán képzelik el a jövőjüket. 

De természetesen azokat is várjuk, akik jogi pályán vagy valamilyen békésebb irányban 

szeretnének továbbtanulni. Diákjaink részt vesznek úszásfoglalkozáson a testnevelés órák 

keretein belül kétheti rendszerességgel a 9-10. évfolyamon. Évi két alkalommal lövészeten 

vesznek részt a 9-10. évfolyamon. Önvédelmi foglalkozáson sajátíthatják el a judo és kung-fu 

alapjait 9-10. évfolyamon heti rendszerességgel. A 2021/2022-es tanévben egy osztályt 

indítunk (32 főt veszünk fel) 

 Rendészeti pályára előkészítő technikusi képzés (közszolgálati technikus) 

5 évfolyamos technikusi osztály Kód: 1111 

A technikumi képzés 5 éves: 2 év ágazati alapoktatást követően 3 év szakirányú oktatásban 

vesznek részt a tanulók. A technikum egyesíti a gimnáziumi és a szakmatanulás előnyeit. 

Matematikából, magyarból, történelemből, valamint egy idegen nyelvből ugyanaz a 

tananyagtartalom, ugyanolyan óraszámban, mint a gimnáziumban. Ezekből a közismereti 

tantárgyakból érettségi vizsgával zárul az oktatás. A nyelvvizsga megszerzésére a lehetőség 

adott, hiszen ugyanolyan összóraszámban történik a nyelvtanulás, mint a gimnáziumban, de 

itt egy nyelvből. Nem kell ötödik érettségi tantárgyat választani, mivel a szakmai vizsga lesz 

az ötödik érettségi tantárgy. A technikusi vizsga emelt szintű érettségi tantárgynak számít. 

Akik ezt a képzési formát választják, azok a képzés végén érettségi és technikusi 

bizonyítványt kapnak. Felősoktásban is tovább tudnak tanulni, de akár azonnal a 

munkaerőpiacon is elhelyezkedhetnek. Diákjaink részt vesznek úszásfoglalkozáson a 

testnevelés órák keretein belül kétheti rendszerességgel a 9-10. évfolyamon. Évi két 

alkalommal lövészeten vesznek részt a 9-10. évfolyamon. Önvédelmi foglalkozáson 

sajátíthatják el a judo és kung-fu alapjait 9-10. évfolyamon heti rendszerességgel. A 

megszerezhető szakképesítés Közigazgatási ügyintéző vagy Rendészeti technikus. Egy 

osztályt indítunk a 2021/2022-es tanévben (32 főt veszünk fel). 

 
 A felvételi eljárás rendje a gimnáziumi, technikumi osztályokba 

A felvételi pontszám számításánál a tanulók hetedik osztály év végi és nyolcadik 

osztály félévi osztályzatait vesszük figyelembe magyar nyelvből, magyar irodalomból, 

történelemből, matematikából és a tanult idegen nyelvből. Ezek összege legfeljebb 50 pont 

lehet. A jelentkezők rangsorolása a felvételi pontok alapján történik. 

Az a tanuló, aki hetedik osztály év végén vagy nyolcadik osztály félévkor bármelyik 

tantárgyból elégtelen érdemjegyet kap, nem rangsorolható a felvételi eljárás során. 

A rendvédelmi, honvédelmi osztályokba jelentkezőket is a felvételi pontok alapján 

rangsoroljuk. Számukra a fentieken túl további testnevelés készségek, képességeket meglétét 

is mérjük. A mérést is sikeresen teljesítők nyerhetnek felvételt. 

A rendvédelmi, honvédelmi osztályokba jelentkezők számára 2021. február 23- 

án, illetve február 25-én testnevelésből képességeket, készségeket mérő felmérést tartunk 

a Városi Sportcsarnokban (2000 m síkfutás, hajlítottkarú függés, hanyattfekvés-felülés, 

helyből távolugrás, ingafutás, fekvőtámasz). A megfelelő szintet teljesítő jelentkezőket a 

hozott pontok alapján rangsoroljuk. Amennyiben a tanuló a szintidő alatt teljesít, 

eredménye nem megfelelő, így nem lehet rangsorolni. 

A testnevelés képességeket, készségeket mérő felmérés konkrét időpontjáról, 

csoportbeosztásokról az iskola honlapján lehet tájékozódni 2021. február 20-ától. A 

 felmérésre sportorvosi alkalmassági igazolást kérünk minden résztvevőtől! 



 


