Iskolánkról…
Iskolánk Derecskén, Hajdú-Bihar megyében, Debrecentől keletre (22 km-re)
található, közel tízezres lakosú kisváros, a járási központ egyetlen középiskolája. Az
intézmény szakmai alapdokumentuma szerint: közös igazgatású köznevelési intézmény,
gimnáziumi és szakgimnáziumi alapfeladattal. Szakmailag és szervezetileg két önálló
intézményegységből áll, a középiskolai és a kollégiumi intézményegységből.
Az iskolát 1963-ban alapította a Hajdú-Bihar Megyei Tanács. 1989-ig a Tótfalusi
Sándor nevet viselte. Ekkor vette fel a Derecskéhez kötődő erdélyi fejedelem, I. Rákóczi
György nevét. A szakközépiskolai képzés 2001 szeptemberétől indul be, idegenforgalmi és
informatikai szakmacsoportos oktatással. A 2002/2003-as tanévben megjelent a
rendvédelmi képzés, amelynek máig töretlen népszerűsége. 2005-ben az iskola 374
tanulójából 270 már ezt a képzési formát választotta.
2007-ben a tanulói igényeket figyelembe véve a gimnáziumi osztályokban is
beindult a rendvédelmi fakultáció. A megyében elsőként kötöttünk megállapodást a
Debreceni V. Bocskai Lövészdandárral, így a honvédelmi pályára előkészítő képzést is
kialakíthattuk mindkét oktatási típusban: a gimnáziumban és a szakközépiskolában is. 2006
és 2011 között csak a mi intézményünk szervezhetett érettségi vizsgát katonai alapismeretek
tantárgyból az egész országban. A 2013/2014-es tanévtől a honvédelmi képzés már csak
gimnáziumi osztályokban folytatható.
A tanulólétszám az elmúlt években dinamikusan nőtt. A jelentkezők arányát
tekintve népszerű az iskola, különösen a rendvédelmi és a honvédelmi tagozatunk, mind a
szakgimnáziumi, mind a gimnáziumi formában. Ezeken a szakokon testkulturális
képességeket is mérünk. A jelentkezők rangsorolása a felvételi pontok alapján történik. A
mérést is sikeresen teljesítők nyerhetnek felvételt.
Tanulóink a mindennapos testnevelés keretein belül hetente 2 órában
úszásfoglalkozáson vesznek részt, valamint heti két speciális gyakorlatot is tartunk nekik
(kung-fu és judo óra heti váltásban). A rendvédelmi-honvédelmi képzésben részt vevő
tanulóknak a 10. évfolyam végén úszásvizsgát kell tenni. Évi két alkalommal lehetőséget
biztosítunk a lövészet gyakorlására is.
A rendvédelmi, honvédelmi osztályokban tanulók jelentős jogi alapképzést kapnak,
mely felkészít a jogi tanulmányok folytatására. A szakmai tantárgyakat aktív és szolgálati
nyugdíjban levő rendőrök tanítják magas színvonalon.
Az Országos Középiskolai Rendészeti Tanulmányi Versenyen már több éve
sikeresen szerepeltek diákjaink. Minden évben iskolánk diákja nyeri el a legeredményesebb
Hajdú-Bihar megyei versenyző különdíját, és minden tanulónk döntős az országos
versenyen. 2013-ban iskolánk csapata nyerte meg az Országos Rendészeti Csapatversenyt,
2016-ban pedig a dobó második fokán állhatott az intézmény csapata..
Diákjaink rendszeresen vesznek részt helyi, megyei és regionális szintű
szavalóversenyeken, ahol szinte mindig dobogós helyezést érnek el.
Ezenkívül részt veszünk még lövészversenyeken, sport diákolimpiákon,
közlekedésbiztonsági kupán, járőrversenyeken, határon túli történelmi versenyeken,
komplex természettudományos vetélkedőkön, katasztrófavédelmi versenyeken, idegen
nyelvi versenyeken, OKTV-n.

Nyitott kapuk napja: 2016. november 14. és 16.
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.

Meghirdetett tanulmányi területek
Gimnáziumi oktatás

Rendészeti pályára előkészítő szakgimnáziumi képzés (közszolgálati ügyintéző)

A gimnáziumi oktatás alapvető célja az általános műveltség megszerzése, széles körű
alapozás az emelt szintű érettségikre, az egyetemi, főiskolai tanulmányokra illetve az
érettségi utáni szakmatanulásra való felkészítés. A négy év alkalmas arra, hogy a diákok
tájékozódjanak a lehetőségekről, megismerjék saját képességeiket, adottságaikat. A
megszerzett sokrétű ismeret segít a későbbi pályaválasztásban, a szakmatanulásban.
A tanulóknak két idegen nyelvet kell tanulniuk, és az egyikből érettségi vizsgát kell tenniük.
Iskolánkban az angol nyelv mellett német nyelvet tanulhatnak a gimnazisták.

4 évfolyamos humán orientációjú osztály

Kód: 0001

A négy év alatt lehetőség nyílik a magyar nyelv és irodalom, a történelem, az angol és a
német nyelv intenzív tanulására.
Ezt a képzési formát azoknak ajánljuk, akik egyetemen vagy főiskolán szeretnének
továbbtanulni. A két idegen nyelv, a nagyobb óraszámban tanult közismereti tárgyak jó
alapot adnak az emelt szintű érettségire való felkészüléshez, a felsőfokú tanulmányok
elvégzéséhez. A magyar nyelv és irodalom, az idegen nyelv, a matematika és az informatika
tantárgyak oktatása csoportbontásban történik. A 2017/2018-as tanévben fél osztályt
indítunk (egy osztályban a honvédelmi tagozattal).

4 évfolyamos honvédelmi orientációjú osztály

Kód: 0002

A képzés célja magas szintű magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv oktatása.
Akik katonai pályára készülnek, ezt a képzési formát válasszák! A katonai pályára
készülők számára a 9. évfolyamtól biztosítjuk a katonai alapismeretek oktatását. Elsősorban
katonai pályán felsőoktatás keretében továbbtanulók számára ajánljuk.
A magyar nyelv és irodalom, az idegen nyelv, a matematika és az informatika tantárgyak
oktatása csoportbontásban történik. A négy év alatt a fiatalok megfelelő fizikai, önvédelmi
(kung-fu, judo) felkészítésben részesülnek. A 2017/2018-as tanévben fél osztályt indítunk
(egy osztályban a humán tagozattal).

4 évfolyamos rendvédelmi orientációjú osztály

Kód: 0003

A képzés célja magas szintű magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelvi és 11.
osztálytól jogi, belügyi rendészeti ismeretek átadása. A négy év alatt a fiatalok megfelelő
fizikai, önvédelmi (kung-fu, judo) felkészítésben részesülnek.
Elsősorban rendészeti pályán felsőoktatás keretében továbbtanulók számára ajánljuk. A
2017/2018-as tanévben egy osztályt indítunk.

4 évfolyamos szakgimnáziumi osztály

Kód: 1111

Elsősorban azoknak ajánljuk a szakgimnáziumi képzést, akik tanulmányaik befejezése után
rendőri pályára készülnek. A képzés tantervét úgy állítottuk össze, hogy azok is hasznos
ismereteket szerezhessenek, akik valamilyen más, „békésebb” foglalkozást választanak
majd érettségi után. Az itt végző fiatalok megfelelő fizikai és önvédelmi (kung-fu, judo)
felkészítésben részesülnek. Két osztályt indítunk a 2017/2018-as tanévben.
Kötelező érettségi tárgyak: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen
nyelv, szakmai tárgy. Szabadon választható érettségi tárgy hatodik tantárgyként: fizika,
kémia, biológia, informatika, földrajz. Szakmai tárgyak: közszolgálati ügyintézői
ismeretek, magánbiztonság és vagyonvédelem, rendvédelmi szervek és alapfeladatok,
rendvédelmi jog és közigazgatás, önvédelem és intézkedéstaktika, ügyfélszolgálati
kommunikáció. Azoknak, aki szakirányú továbbtanuláskor a rendészeti szakközépiskolákba
sikeresen felvételiznek, számukra a képzési idő egy fél évvel kevesebb lesz. Az érettségi
után még 1 éves képzési lehetőséget biztosítunk, melynek keretében megszerezhető a
közszolgálati ügyintézői OKJ-s végzettség. A nyári szakmai gyakorlatok teljesítése a
továbbhaladás feltétele.

A felvételi eljárás rendje a gimnáziumi, szakgimnáziumi 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 testkulturális képességeket is mérünk. A mérést is
sikeresen teljesítők nyerhetnek felvételt.
A rendvédelmi, honvédelmi osztályokba jelentkezők számára 2017. február 20-án,
illetve február 22-én testkulturális képességeket, készségeket mérő felmérést tartunk
(2000 m síkfutás, hajlítottkarú függés, hanyattfekvés-felülés, helyből távolugrás, ingafutás,
fekvőtámasz). A megfelelő szintet teljesítő jelentkezőket a hozott pontok alapján
rangsoroljuk. A testkulturális képességeket, készségeket mérő felmérés konkrét
időpontjáról, csoportbeosztásokról az iskola honlapján lehet tájékozódni. A felmérésre
sportorvosi alkalmassági igazolást kérünk minden résztvevőtől.
A távolabb lakó tanulók számára korlátozott számban van lehetőség kollégiumi
elhelyezésre.
A kollégiumunk 1989-ben épült, 100 fős. Három- illetve négyágyas szobáival kényelmes
elhelyezést biztosít diákjaink számára.

