
Munkaanyag füzethez 

1. Bevezetés 

Az iskola alapítási éve: 1990. január 01., akkori neve „Dolgozók Általános Iskolája”. 1992. szeptember 01-
től feladatbővítési megbízást kapott az Önkormányzattól, ezáltal megváltozott az iskola elnevezése is: 
„Dolgozók Általános Iskolája és Speciális Szakiskola”. A névváltozás nem azt jelentette, hogy fogyatékos 
fiatalokat oktatott, hanem elsősorban 2H-s, 3H-s, veszélyeztetett, gondozásba-védelembe vett, pártfogói 
felügyelet alatt álló tanulókkal dolgozott. 

Az oktatás ideje alatt (1-2 év) pályaorientáció, felzárkóztató, és szakmai alapozó tevékenység folyt. 
Eredményes teljesítés esetén a tanulók bekerülhettek a szakképzési rendszerbe, s szakmunkás bizonyítványt 
szerezhettek. 

Az akkori iskolavezetés és a pedagógusok komoly, lelkiismeretes és odaadó munkájának köszönhetően 
iskolai kezdeményezésre, a fenntartó önkormányzat hozzájárulásával az intézmény felvette a város egykori 
polgármesterének a nevét. Így 1996. július 01.től az intézmény neve: Bencs László Szakiskola és Általános 
Iskola. 

Az iskola alapfeladatai kibővültek, mely a város oktatási rendszerében egyedinek számított: 

o túlkorosak, hátrányos helyzetűek, veszélyeztetett fiatalok nevelése 

o általános iskolai vizsgák szervezése felnőtt korúak számára 

o felnőttoktatás nem tanköteleseknek 

Intézményünk bázisiskolai feladatot kapott, így sajátos helyzetben van a város többi iskoláival szemben. 
Kiemelt feladatunk az olyan tanulók felvétele, akik nem jutottak be az általuk választott iskolába, tanulási, 
beilleszkedési zavarokkal küzdenek, felzárkóztatásra szorulnak. 

Iskolánk több „költözést” is megélt.  A jelenlegi telephely előtti iskolaépület igen rossz állapotban volt. A 
magas tanulói létszám miatt kicsinek bizonyult, szerkezetileg nem megfelelő állapotú, kis alapterületű, 
hiányos fűtési rendszerű épületegyüttes volt. 

Ezt a működési gondot oldotta meg a város, amikor elnyert 2007-ben egy uniós pályázatot. Ez a pályázat 
segítette ki az iskolát negatív infrastrukturális helyzetéből, amikor elkezdődött az akkori, már nem működő 
Vay Ádám laktanya felújítása. (közel 1 milliárd Ft volt a felújítás költsége). 

A 2008-as tanévet már ebben a felújított, korszerű, jól felszerelt, irigylésre méltó küllemű iskolában 
kezdhették meg a tanulók.  

2013 január 1.-jén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nyíregyházi Tankerületének fenntartásába 
kerültünk. 

2015. július 1.-jén a Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásába kerültünk a Nyíregyházi Szakképzési 
Centrum tagintézményeként. 

Szakközépiskolánk olyan korszerű, minden feltételnek megfelelő, reális igényt kielégítő oktatást valósít 
meg, amely alappillére a szakma megismerésének, elsajátításának, gyakorlásának.  

Iskolánk tanulói elsősorban Nyíregyháza és vonzáskörzetéből tevődnek össze. 

2. Szervezeti ábra 

 



 

 

3. Belső-külső együttműködési modell 

 

 

 

 



Osztályfőnök 

- hiányzás 
- problémás magatartás 
- felszerelés hiánya 
- konfliktus 
- nincs szülői 
elérhetőség 
 

 

4. A „MI” sajátosságaink, azaz  Bencs Módszer alapjai 

- Jelzések és intézkedések folyamatábrája 1. ábra 

 
 

 

 

 

        

 

- hiányzás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Családlátogatás 

Iskola vezetés 

pl.: probléma a 
gyakorlati helyen 

Szaktanár 

- gond magatartással 
- felszerelés hiánya 
- konfliktus 
 

Szülő/ Gyám 

(pl.: nem megy haza 
a diák) 

Tanuló 

- konfliktus 
- gondok otthon 

SZOCIÁLPEDAGÓGUS 

 

Tanuló – egyéni esetkezelés 

Szülő/gyám – telefon, levél, 
családlátogatás, 

esetmegbeszélés, 
esetkonferencia 

Lakásotthon vezető/ nevelő 
– telefon, családlátogatás 

Pártfogó – telefon, levél, 
esetkonferencia 

Civil szervezetek/alapítványok – telefon, 
esetkonferencia 

Családsegítő/ esetmenedzser 
– telefon, levél, esetkonferencia 



A lemorzsolódás csökkentésére kialakított eszközök, eljárások: 

 

A 9. évfolyamra jelentkezett, vagy átvett tanuló körében diagnosztikus méréseket végzünk, melynek területei: 
anyanyelvi-kommunikációs és matematikai-logikai képességek, kompetenciák, neveltségi szint és tanulási attitűdök, 
objektív-relatív deprivációs adatlap, környezettanulmány felmérése. Ezután, ha szükséges szakértői vizsgálatokat 
kérünk a tanulási nehézségek és a magatartási-beilleszkedési problémák feltárásához. Legfontosabb eszköz a 
hátrányos helyzetet felmérő adatlap kitöltése az előzmények ismerete és a tapasztalatok után, majd a konkrét, 
személyre szóló cselekvési program kialakítása a hátrányok csökkentéséhez. 

 

A szakember által készítet mérőlapot, mely kiszűrheti a részképesség zavar gyanúját a szaktanár (lehetőleg magyar 
szakos) íratja meg a tanulókkal és ő értékeli ki. 

Az értékelés után az egy osztályban tanító szaktanárok és az osztályfőnökök megbeszélik a tapasztalatokat, 
ismertetik a tanulók névsorát, akiknél valamilyen tanulási részképesség zavarral rendelkeznek. 

A kiszűrt tanulók további vizsgálatát az iskolaigazgató kéri a Nevelési Tanácsadótól és beszerzi a szülők hozzájárulását 
is a vizsgálatok folytatásához. 

Szocializációs nap: 

  

A szocializációs nap elsődleges célja (már a beszoktatáskor,) hogy szeretetteljes, aktív légkörben a diákok jól érezzék 
magukat, bekapcsolódjanak a szakközépiskolai tevékenységekbe. Kiépítjük a szokás és szabályrendszert, és pozitív 
modellt állítunk a tanulók elé. Elsődleges cél a jó osztályközösség biztosítása, a sokszínű tevékenység, a közös 
élmények, és a diákok önállóságra szokatása a kezdeti időszakban. Fontos továbbá, hogy a gyerekek elfogadják 
egymást (sajátos nevelést igénylő gyermekek jelenlétének elfogadása) eltérő tulajdonságaikkal együtt. Segítséget kell 
nyújtani a környezetváltáshoz, az új körülményekhez való alkalmazkodáshoz, a beilleszkedéshez. Ennek érdekében 
jelenik meg a fokozatos beszoktatás. Egyrészről a tanulónak alkalmazkodnia kell a szakközépiskolai élet szabályaihoz, 
el kell fogadniuk az új környezetet, másrészről a környezetnek (oktatásban dolgozó kollégák) befogadóvá kell válnia.  

 A szocializáció és a nevelés szoros összhangban áll egymással, egymást támogatva funkcionál. A pedagógus részéről 
tudatos szocializációnak kell létrejönnie. Erre a napi tevékenységek, oktatás során a spontán adódó helyzeteket kell 
kihasználni. Erre kiválóan alkalmasak a szocializációs napok. 

 

 

 

 


