
OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE 

Székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc Magyar- Angol Két  

Tanítási Nyelvű Általános Iskola   

  

     

OM azonosító: 030051 

Címe: 8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula u. 4. 

Tel.: 22/505 585 

E-mail: igazgato@rakoczi-szfvar.hu 

Honlap: https://www.rakoczi-szfvar.hu 

Intézményvezető: Kövecses Csilla 

Intézményi koordinátor: Szücs Péterné 

Intézményi koordinátor telefonszáma: 06 20 4248656 

Intézményi koordinátor e-mail elérhetősége: szucs.peterne@gmail.com 

 

BEMUTATKOZÁS 

  „Válasszunk oly utat, mely által boldogulásunkat leginkább remélhetjük” 

(II. Rákóczi Ferenc) 

A Székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola (8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula u. 4.) száz éve kezdte meg működését Magyar Királyi 
Állami Polgári Fiúiskola néven. 1932 óta folyik oktató-nevelő munka a jellegzetes vörös dísztéglás 
belvárosi épületben. Eljutott az igazi, ősi alma mater korszakába. 
Székesfehérvár belvárosban lévő nyolcosztályos általános iskolaként nagy hagyományokkal 
rendelkező, központi fekvésének, a jó színvonalú alapozó munkának köszönhetően a város 
elismert intézménye vagyunk. 

Az iskola a múlt értékeit követve az általános műveltség alapjait és az ehhez szükséges 
készségek és képességek biztos talapzatát építi fel, amely során egyéni fejlődési lehetőséget 
biztosít, jó esélyt teremt a boldoguláshoz, későbbi eredményes tanulmányokhoz. Azt az összetett, 
kihívásokkal járó célkitűzést fogalmazza meg az iskola Pedagógiai programja, hogy a mai korszerű 
ismereteket ötvözi a hagyományos értékekkel.  

Pedagógiai programunkban jelentős szerepet kaptak az iskola hagyományai, amely a 
magyar nyelv, a közös történelmi múlt és kultúránk ápolását jelenti, miközben nyitott az új, 
kísérletező, innovatív mai világra.  

A befogadóközpontú ismeretátadás kiemelt jelentőségű nevelő-oktatómunkánkban. 
Számos iskolai és iskolán kívüli program, projekt támogatja a gyerekek fejlődését azzal a céllal, 
hogy a diákok minél tágabb rálátással rendelkezzenek a világra, képesek legyenek kritikusan 
gondolkodni, és az értékeket felfedezni.  

2008-ban kaptunk engedélyt magyar- angol két tanítási nyelvű program szerint működő 
osztály indítására. 8 évfolyamon, 25 csoportban haladnak két tanítási nyelvű programot választó 
tanulóink. A szülők körében végzett elégedettségmérés, a beiskolázási és továbbtanulási mutatók 
eredményei, valamint az országos mérések, nyelvvizsgák eredményei a program töretlen sikerét 
igazolják.  Sikereinket, megszerzett tapasztalatainkat szem előtt tartva, tartalmában és 
szervezésében, újragondolva 2020-ban másodszor is sikeresen pályáztunk az Oktatási Hivatal 
Bázisintézménye címre. Kitűzött céljainkat szem előtt tartva iskolánk olyan kínálatot állított össze, 
amely nemcsak az intézmény arculatát képviseli, hanem szervesen illeszkedik szakmai partnereink 
elképzeléseihez is. Módszertani eredményeink gyakorlatban történő megvalósítását több- a 
hagyományostól eltérő- területen és formában mutatjuk be az érdeklődők számára.     

 

 



OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE 

AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATAI 

1. Angol nyelv oktatása az általános iskolában- szakmai nap 

Napjaink sebesen változó világához a nyelvoktatásnak is alkalmazkodnia kell, amennyiben a 

tanulók jövőben szükséges kompetenciáinak fejlesztését tűzi ki célul. Intézményünk 12 éve két 

tanítási nyelvű általános iskola. A tanórai nyelvoktatás mellett több tantárgyból célnyelven folytatjuk 

a képzést. Tapasztalatainkat szakmai nap keretében kívánjuk megosztani. Célunk a nyelvoktatás 

lehetőségeinek bemutatása angol nyelvórán és egyéb tantárgyak keretében alsó és felső 

tagozaton, felkészítés a sikeres nyelvvizsgára, a nyelvtanulás motivációjának megteremtése és 

megőrzése, hagyományostól eltérő nyelvoktatási eljárások bemutatása, nyelvi tehetséggondozás, 

Erasmus+ tapasztalatok megosztása. 

2. Rákóczi nap- tanulmányi és sportversenyek szervezése 

Intézményünk több évtizedes hagyománya, hogy iskolánk névadója, Rákóczi Ferenc születési 

évfordulójának tiszteletére megszervezzük a Rákóczi-napot. Rendezvényünkön különböző 

évfolyamok bevonásával, változatos versenyzési lehetőségekkel közel 300 tanuló vesz rész Fejér 

megye általános iskoláiból. A hagyományostól eltérő volta abban áll, hogy egy napon, egységes 

keretbe foglalva valósítjuk meg a több tantárgyat, területet és korosztályt érintő tanulmányi- és 

sportversenyt. Az átadásra kerülő jó gyakorlat betekintést ad a versenynap tervezésének, 

megvalósításának folyamatába. Lehetőséget kínál a szakmai anyagok átvételére, közvetlen 

konzultációra a szervezőkkel. 

     3. A tehetségfejlesztés tanórán kívüli lehetőségei 

Intézményünk egyik kiemelt célja a korai tehetség felismerése, a megfelelő feltételek biztosítása a 

tanulók képességeinek kibontakoztatása kreatív tevékenykedtetés során. Programunk kiemelten a 

gyermekek logikai gondolkodását és nyelvi képességeit fejlesztésére törekvő projekt.  Mindezt 

tantanórán kívül táblajátékok használatával, az irodalmi nevelés eszközeivel és tehetséggondozó 

szakkör keretében tesszük. Célja a tehetséggondozás területén eredményesen alkalmazható 

eljárások, eszközök bemutatása. A táblajátékok alkalmazása egy időben több tehetségterület 

fejlesztésére alkalmas. Olyan komplex fejlesztő tevékenység, amely a gyermekek szociális 

kompetenciáit, érzelmi intelligenciáját is fejleszti. A tehetségszakkör alkalmas a már azonosított 

tehetségígéretekkel való közös munka támogatására, segíti motivációjuk fenntartását. Az irodalmi 

nevelés területén hagyományos tanórai keretben, szakköri tevékenység vagy tanórai 

differenciálás formájában használható újszerű megközelítési módokat, gyakorlatokat mutatunk be 

elsősorban modern gyermekirodalmi alkotásokon keresztül. 

     4. A felzárkóztatás tanórán kívüli lehetőségei 

Iskolánk fontos és kiemelt feladatnak tekinti tanulóink személyiségének komplex fejlesztését. E 

terület nemcsak a tehetséges tanulók képzését, hanem bármely területen hátránnyal küzdő tanulók 

felzárkóztatását is felöleli (SNI, BTMN, hátrányos helyzet, egyéb problémák). Jó gyakorlatunk 

olyan fejlesztési lehetőségeket ölel fel, amelyek az érintett tanulók felzárkóztatását, 

lemorzsolódásának megelőzését szolgálják. Célunk a gyógypedagógus és a többségi 

pedagógusok együttműködési lehetőségeinek bemutatása. Olyan gyakorlatorientált, tanórán kívüli 

lehetőségeket szeretnénk bemutatni, amelyek túlmutatnak a fejlesztő órák keretein. Alkalmasak a 

nem SNI, BTMN besorolású, de lassabban haladó vagy egy-egy területen lemaradást mutató 

tanulók differenciálására, fejlesztésére is. Mindezt a gyógytestnevelés, Boldogság óra és fejlesztő 

foglalkozás keretében valósítjuk meg. 

 

VÁLLALT BÁZISINTÉZMÉNYI FELADATOK 

Bemutatóóra, bemutató foglalkozás és ezt követő megbeszélés, műhelymunka, adaptálható minta 

átadása, konferencia, terem biztosítása. 


