
Rendészeti és közszolgálati oktatás, 

Tehetséggondozás iskolánkban 
Miskolc, 2015.12.07. 



Iskolánk 



NAMÉNYI ÚTI ISKOLARÉSZ 



VÁSÁRTÉR ÚTI ISKOLARÉSZ 



Rendőri pályára irányító képzési formák 

 Szakközépiskolai képzésben 
közszolgálati szakmacsoporton, 
rendészeti ágazatban, 

Érettségit adó képzési formákban 
fakultációban folyik képzés. 



Létszámadatok 

Osztályok Képzési formákban Létszám 

9-10. évfolyamon 
4 osztályban 

Rendészeti ágazatban 132 fő 

11-12. évfolyamon 
5 osztály 

Fakultációban 123 fő 

Összesen 255 fő 



TEHETSÉGEK KIVÁLASZTÁSA 

• Az iskolánkban működő AJKP-ban tanulók 
teljesítményének figyelése az előkészítő évfolyam 
alatt, 

• A pályaválasztási nyílt napon megrendezésre kerülő 
természettudományi és honvédelmi versenyen 
résztvevők figyelése 

• A tanulmányaikat iskolánkban folytató tanulók 
figyelése, iskolai rendezvényeken, versenyeken, 
tanórákon, tehetséggondozó szakkörökön. 



Tehetséges tanulókkal való foglalkozás  

• Tanórákon, differenciált feladatokkal 

• Tanórán kívül tehetséggondozó szakkörökön, 
foglalkozásokon, 

• Iskolai pályázatokba történő bevonással 

• Versenyekre történő felkészítéssel 

• Érdeklődési körüknek megfelelő irányítással  

• Pályaválasztási nyílt napokon történő részvétel 
biztosításával 



Versenyeztetés 

• Háziversenyek – válogatás a csapatba kerülésre 

• Megyei középiskolai egyéni és csapatverseny (2015-ben Csengerben 

I. helyezett: Sitku Gergő) 

• Megyei Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szervezésében 
Ifjú tűzoltó verseny (csapatban megyei II. helyezést értünk el.) 

• 11. alkalommal veszünk részt az Országos középiskolai 
rendészeti csapatversenyen 61 iskolából a 17. lett a Vay. 
(csapat tagjai közül jelenleg 1 fő közszolgálati egyetemen tanul, 2 fő a Miskolci, 1 fő az 
Adyliigeti rendészeti szakközépiskolában tanul) 

 



Közösségi szolgálat 

• Együttműködési megállapodás 37 
intézménnyel, köztük a 

– Megyei Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal 

– Vásárosnaményi Rendőrkapitánysággal 



Iskolai pályázatokba történő bevonással 

• „Vay-s diákok Berlinben”, 

• Tanulók mint gazdasági kutatók 

• Erasmus+ 

– „A könyvek hidakat építhetnek” 

– „Kulturális kofferrel Európán át” 

• eTwinning az európai iskolák közössége projektben 
vesznek részt, 

• Nyelvvizsgára felkészítő foglalkozásokon való 
részvétel 



„Vay-s diákok Berlinben” 



Tanulók mint gazdasági kutatók 



Erasmus+ 



Erasmus+ 



Szakkörök, sportfoglalkozások 

•  atlétika 

• labdarúgás 

• kosárlabda 

• torna 

• testépítés 

• önvédelmi sport 

• airsoft 

  



Pályaválasztási nyílt napon, 
rendészeti versenyen I. 



Pályaválasztási nyíltnapon, 
rendészeti versenyen II. 



Volt tanulóink a rendészeti 
szakközépiskolában I. 



Volt tanulóink a rendészeti 
szakközépiskolában II. 



Vay Fight Team 



Tanórán kívüli foglalkozások 



KOLLÉGIUM 



ELÉRHETŐSÉGEINK: 

Tel.: 42/550-002 

www.vayadam.hu 

E-mail: titkar@vayadam.hu 

Köszönöm a figyelmet! 


