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ILYENEK VAGYUNK

Kedves Továbbtanuló,
avagy kedves leendő politechnikumi iskolapolgár!
Egyszer egy sorstársad, egy gólya az augusztus végi induló táborban ezt írta
hazajövetele előtt: „Ez olyan, mint egy iskola, csak jobb.” Hogyan lehet egy suli
suli, de még egy kicsit jobb, még egy kicsit élhetőbb, mint a hasonszőrű, általad már jól ismert intézmény(ek)?
Mert hát ez is egy iskola, itt is becsöngetnek reggelente, órák követik egymást, a tanárok dolgozatokat íratnak, osztályoznak, a középiskolai tanulmányok végén érettségi vizsgát kell tenni. Van gólyabál, szalagavató, ballagás stb.
Az egész valahogy mégis más. Végtére is micsoda dolog az, hogy az osztályoknak nevük van, hogy az elsőÁ osztályban érettségizni lehet, hogy itt nem
érik be egy osztályfőnökkel, hogy bár többnyire magázva, de keresztnevükön
szólítják a diákok a tanárokat, „tetszik”-et nem hallani sehol? Egy suli, ahol a
folyosók bizonyos szegleteiben vastag párnákon ücsörögnek a diákok, ahol
firkafalat lehet graffitivel ékesíteni, ahol mindig van papír a vécében.
Ha mindez nem elég, akkor hogyan is tudnánk bemutatni
neked a Politechnikumot úgy, hogy kedvet kapj idejárni? Talán tegyünk egy röpke sétát az épületben! Induljunk el az
alagsorban! Itt vannak az informatikatermek és a szerverszoba, a modern kor titokzatosan zúgó szentélye, no
meg a mostanában megújult büfé, és az elismerten legtisztább helyiség, az ebédlő – ez a magyarázat az ínycsiklandó
illatokra. A földszint természetszerűleg a legforgalmasabb
rész, sokszor olyan, mint egy átjáróház. Tanári szobák,
gazdasági, az iskola vezetőinek irodája – az ajtó szinte
mindig nyitva. A Titkárság külső szobája recepció is
egyben, előtte kényelmes székekben lehet várakozni.
Jobbra találhatod meg a híres-neves videostúdiót meg
az iskolarádió központját, ahova szünetekben alig lehet
belépni a sok gyerektől: itt mindig nagy a nyüzsgés. Az
első emeleten javarészt tantermek vannak, de itt látható a
rajz- és alkotásórákon készített „művek” néhány fali tárlója,
no meg az épület az épületben: ide tehetsz titkos üzeneteket
álmaid lovagjának/leányzójának, vagy éppen kaphatsz tőle
ilyet. Erről a szintről könnyen átjutsz a B épületbe, melynek
négy szintjén (még B –1 is van!) több, általában kisebb tan3
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terem található, ja és a kerámiaműhely. Az A
épület legfölső szintjén a folyosó telides-tele virágokkal, növényekkel, s itt van a nagy akvárium is.
No meg a könyvtár és a felújított színházterem – ez utóbbinak falára a hőskorban hosszú napokon, éjszakákon át festették a diákok a Bábel tornyát. Itt zajlanak egyébként a nagyobb
események, például a Tavaszi Művészeti Találkozó, az Osztályszínjátszó Fesztivál, a színházi bemutatók. (Remélem, már nagyon kíváncsi lettél rá, hogy mi fán terem mindez!) Ha átkelünk
az udvaron, szembetaláljuk magunkat a Tornaházzal, ami kétségkívül modernebb, talán vonzóbb építmény a főépületnél. Ha
nálunk jársz a Nyílt napon vagy máskor, feltétlenül nézd meg,
de ne csak kívülről! Találsz benne a földszinten egy kisebb, az
emeleten pedig egy nagyobb tornatermet, konditermet, legfelül a legkisebb tornaszobát, s ha ügyes vagy, megleled a szauna
ajtaját is. Na, oda csak politechnikusként, tanári felügyelettel,
oktatás után juthatsz majd be.
Hogyan telnek hát ebben a környezetben a mindennapok? Negyed kilenc
(bizony nem nyolc, lehet egy leheletnyivel többet aludni) az első óra kezdési időpontja, s a hatodik órának negyed háromkor van vége, de mióta sok a
tesi, vannak hetedik órák is szépszámmal. Két hosszabb ebédszünet van, mert
fontosnak tartjuk a nyugodt körülmények között elfogyasztott meleg ételt –
tudom, te inkább szeretsz sietni, haverokkal ügyködni, de ez nem menzakaja ám! Két hétre előre megvan a menü, naponta kétféle, az egyik többnyire
„vega”. Előre lehet rendelni az interneten, nem kell minden napra, csak amit
szeretsz. Minden szünetben szól az iskolarádió jobbnál jobb, vagy éppen roszszabbnál rosszabb zenékkel, az aznapi rádiós ízlésének megfelelően, így minden közérdekű információ, hír, teremcsere stb. azonnal eljut hozzád. Nem beszélve arról, hogy kellő kiképzés után te is lehetsz rádiós, s akkor te leszel az
információgazda. A „csöngő” egy amerikai születésű régi munkatársunk, John
Conyers hangján jelenti be, hogy ideje órára menni, aztán két perc múlva viszszaszámlál. Negyvenöt perc elteltével pedig csak annyit mond, hogy az óra véget ért. A szünetekben tied a pálya, büfézhetsz, ücsöröghetsz a tantermedben,
majszolhatod az otthonról hozott uzsonnát, pletykálhatsz, trécselhetsz, keresheted a következő óra helyét, focizhatsz vagy kosarazhatsz az udvaron található ketrecben stb. De nálunk sem dohányozhatsz, s nem hagyhatod el az épületet.
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A továbbiakban a politechnikumi élet részleteiről hivatalosabb hangú tájékoztatás következik, amely szüleidhez szól, de fontos, hogy te is elolvasd, úgy
könnyebb lesz eldöntened, való-e neked a Közgazdasági Politechnikum, tényleg szeretnél-e idejárni. Félsz-e a tantárgycsoportoktól, vagy éppen ez a vonzó
számodra? Megelégszel a jegyekkel, vagy szembenézel az egyes értékelési szakaszokban a tanárok által írt részletes szöveges értékeléssel? Mennyire fontosak neked a tanórán kívüli tevékenységek? Elviseled-e, hogy két osztályfőnök
egyengesse lépteid az itt eltöltendő sok év alatt? Nem zavar-e a beiktatott nyelvi–informatikai év, amikor egy kicsit megtorpan a tanulás megszokott menete, és megszaporodnak az angolórák, sőt az informatikatermekben is gyakrabban fordulsz majd elő, valamint tanulási és megszólalás-kultúrabeli praktikákkal, demokratikus viselkedésmóddal, környezettudatos gondolkodással,
a modern életvitel sajátosságaival ismerkedsz, s csak utána kezdődik meg számodra is a valódi (?), hagyományos gimnáziumi tanulás?
Ha mindent áttanulmányoztál, és kedvet kapsz hozzánk, úgy szeretettel várunk a Nyílt napon, november 23-án kilenc órától délig. Ne hagyd ki, mert a
személyes találkozás mond el legtöbbet rólunk! A tanárok által tartott tájékoztatókon élőszóban is meghallgathatsz minden fontos tudnivalót, az esetleges legfrissebb változásokat is, megnézheted a saját készítésű jegyzeteket, a
Poligráfot, az iskola havi rendszerességgel megjelenő lapját, a gyerekek által
készített híradókat, vásárolhatsz a diákvállalkozások által gyártott és/vagy forgalmazott termékekből, bejárhatod az épület egészét. Decemberben és januárban előzetes bejelentés alapján tanóráinkon is részt vehetsz:
figyeld a honlapot, hogy le ne maradj!
S ha mindezek után úgy döntesz, hogy a Politechnikumban szeretnéd folytatni tanulmányaidat, akkor rád is azok a szabályok vonatkoznak, mint minden hatodikosra és nyolcadikosra az országban. A határidőket, adatokat megtalálod a füzet végén.
A jövőbeli találkozás reményében:
A Közgazdasági Politechnikum
Felvételi Bizottsága
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Kedves Szülők!

Az alábbi bemutatkozó füzetben egy budapesti középiskolával, a
Közgazdasági Politechnikummal ismerkedhetnek meg.
Az alapítás óta eltelt huszonhárom év alatt nem változott meg a
„Poli” 1990-ben megfogalmazott legfontosabb célja. Azt szeretnénk,
hogy diákjainkból olyan – jól tájékozott, széles érdeklődési körű,
idegen nyelvet is beszélő, olvasott – felnőttek váljanak, akik képesek
a különböző élethelyzetekben önállóan dönteni, intézkedni, akik kellő elméleti és gyakorlati ismerettel rendelkeznek majd ahhoz, hogy
megállják a helyüket a változó világban.
Ismertető füzetünkben szeretnénk röviden elmondani, hogy milyen szándékokkal és milyen körülmények között folyik iskolánkban
– a IX. kerületi Vendel utca 3-ban, a Klinikák metrómegállótól öt
percre – a munka.
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A Kö z g a z d a s á g i Po l i te c h n i ku m a l ap é r té k e i , c é l j a i
A Közgazdasági Politechnikum pedagógiai programja alapján

Iskolánk tiszteletben tartja az egyén önállóságát és választása- Értékek
it: a diákok, szülők és pedagógusok jogait, szándékait és felelősségét. Különbözőek vagyunk, ebből a kiindulási pontból törekszünk
a közösségalkotásra. A demokratikus értékek iránti elkötelezettség jegyében alkottuk meg az érdekeltek együttműködésén alapuló döntési rendszert, a választás szabadságát és felelősségét biztosító értékelési módot.
A személyközpontú pedagógia elveit képviseljük. Alapértéknek tekintjük az erős szociális elkötelezettséget, az esélyegyenlőség megteremtésének szándékát, ami a szociális és készségbeli hátrányok leküzdésére irányuló eljárásokban is kifejezésre jut.
Éppen ezért azt gondoljuk, hogy a valamilyen részterületen kiemelkedően tehetséges diákoknak éppúgy sokat tudunk nyújtani,
mint a tanulási nehézségekkel küzdő, sajátos nevelési igényű diákoknak.
Szabadság és felelősség
Célok
Az a célunk, hogy az iskolában az egyéni és közös sikerek és ne
a félelem legyen a meghatározó elem. Arra törekszünk, hogy az
iskolai évek során a gyerekek felelősségérzete, belső motivációja
erősödjék, hogy a szülők partnereink legyenek a pedagógiai munkában, hogy ne veszítsék el igényüket az együttműködésre, hogy
kontrollt gyakorolhassanak iskolai tevékenységünkre. A sokszínűség tisztelete a pedagógust is megilleti, különbözőségünk vállalt érték.
Személyközpontú iskola
Törekvésünk, hogy összeegyeztessük a közösségi iskola gyakorlatát a személyközpontú pedagógia iránti elkötelezettséggel.
Próbáljuk összehangolni a személyiségfejlődés és a szakmai
igényesség szempontjait. Elvárásainkat a korosztályos sajátosságok, valamint a diákok képességei alapján igyekszünk megfogalmazni.
Szociális elkötelezettség, törekvés a hátrányok kompenzálására
Hitelesen akkor szólhatunk a másságról és a toleranciáról, ha
célunk megismerni a gyermekeket helyzetükkel, sorsukkal együtt.
Elkötelezettek vagyunk abban a kérdésben, hogy megőrizzük nyitottságunkat.
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A Po l i te c h n i ku m a d i á k o k é s a t a n á ro k mu n k a h e l y e
Munkahely

Könnyebb úgy a munkavégzés, ha az ember szívesen tevékenykedik.
Éppen ezért a Közgazdasági Politechnikum a diákok és a tanárok olyan
– kellemes hangulatú – élettere, munkahelye kíván lenni, ahol mindenki
jól érzi magát, és megtalálja azokat a feltételeket, amelyek az együttes és
önálló munkához, elmélyüléshez, gondolkodáshoz, kutatáshoz egyaránt
szükségesek.

Ta n t á r g y b l o k k o k é s t a n t á r g y a k a P o l i t e c h n i k u m b a n
A Közgazdasági Politechnikum tanárai kidolgozták az iskola alternatív kerettantervét, melynek bevezetését az EMMI 20120-3/2013/KOIR iktatószámú, 2013. június 26-án kelt határozata engedélyezte. (A tanterv
teljes szövege olvasható az iskola honlapjának dokumentumtárában.)
A kerettantervben szereplő tantárgyak némileg eltérnek a megszokottaktól.
Művészetek
A tantárgycsoporton belül folytonosságot biztosít a művészetismeretkommunikáció. E tárgy keretében egységes szerkezetben tanítjuk az irodalmat és a nyelvtani, nyelvészeti-retorikai tudnivalókat, foglalkozunk a
kapcsolatteremtés, az önkifejezés, a viselkedés módjaival.
A 7-8. évfolyamon drámaórákat is tartunk, ahol a gyerekek csoportos
gyakorlatokban játsszák el, élik meg, mélyítik el az elméletben tanultakat;
ezen kívül ének-zene és rajzórájuk is van, az alkotásórákon pedig megismerkedhetnek különböző képző- és iparművészeti területekkel (pl. kerámia, üvegmatrica-festés, papírtárgyak készítése, grafika, gyöngyfűzés stb.
- a kínálat évente változik). Az utolsó négy évfolyamon a művészetek befogadói oldala beépül az alaptárgyba (művészetismeret-kommunikáció);
8
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s igyekszünk végigkövetni az egyetemes – mégis elsősorban európai – és
magyar kultúra történetét.
A matematikaórák célja félelemmentes, barátságos viszony kialakítása
a számok világával, és a logikus gondolkodás fejlesztése, továbbá más tantárgyak matematikai hátterének megalapozása.
A történelem tantárgy nem pusztán eseménytörténetet foglal magában – nemhiába hívtuk korábban társadalomismeretnek. Az elmúlt néhány ezer év fontosabb eseményeinek folyamatában való megismerése mellett az is a tananyag hangsúlyos része, hogy tanítványaink átlássák, hogyan éltek a régi korok emberei. Különösen fontos, hogy mindenki megismerkedjen más – nem csak európai – népek szokásaival, és a gyerekek érdeklődése terjedjen ki a jelenkorra.
Idegen nyelvként a 7–8. évfolyamon heti négy órában – tudásuknak
megfelelő csoportokban – angolt tanulnak diákjaink. A 9/ny évfolyamon,
a nyelvi–informatikai év intenzív oktatása keretében (heti 12 órában) változatos tevékenységek során, több pedagógus – köztük anyanyelvi tanárok – szoros együttműködésével kívánjuk elérni, hogy minden diákunk
magas szintű, használható angoltudást szerezzen, s már ennek birtokában
kezdje meg a második idegen nyelv tanulását a felsőbb évfolyamokon. A
nyelvtanulás egyébként sem pusztán a nyelvtan és szókincs elsajátítása,
hanem – ilyen magas óraszám mellett, azon kívül, hogy tanulóink megtanulnak jól kommunikálni – nagy szerepet kap a tanulói tudatosság, az önértékelés, a tanulási készség fejlesztése, az egyénin túl a csoportos munka
is. A nyelvi–informatikai év után elérhető közelségbe kerül az előrehozott
közép- vagy emelt szintű érettségi vizsga, illetve a középfokú nyelvvizsga.
Ezt követően, az utolsó három évben – szintén heti négy órában – mindenki tanul második idegen nyelvet. Francia, német és olasz nyelvi csoportok indítását tervezzük.
A természettudomány tantárgyblokk a fizika, kémia, biológia néven
ismert tudományágakra nem külön-külön, hanem összefüggéseiben kíváncsi. A természet megismerésének persze az a legjobb módja, ha kimozdulunk az iskola falai közül, ezért a 9/ny évfolyamon ún. városi iskolát, két év múlva pedig erdei iskolát is szervezünk. Fontos célunk a diákok szembesítése a lokális és globális problémák összefüggéseivel; szeretnénk, ha mindnyájan megértenék a „gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan” elvet.
A földrajz tantárgyban a természetföldrajzi jelenségeket megpróbáljuk szorosan összekapcsolni a társadalom-földrajzi folyamatokkal. A gazdasági fogalmak a megszokottnál kisebb hangsúlyt kapnak, mert azokat
más, a földrajzzal együttműködő tantárgyak keretében tanulják a diákok.
A fentiek mellett a különböző civilizációk és kultúrák elfogadó megismerését is kiemelt jelentőségűnek gondoljuk.

Matematika

Történelem

Idegen nyelv

Természettudomány

Földrajz
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Az informatika tantárgyblokk magában foglalja az alapvető számítástechnikai elméletet és gyakorlatot: a gépírást, a szövegszerkesztést, a táblázatkezelést és a számítógépes grafika alapjait, továbbá lehetőséget ad
az információáramlás modern eszközeinek – például az internetnek – a
megismerésére, illetve értő használatára. Természetesen mindez korszerű
körülmények között történik, értelemszerűen az informatikaórán minden diákunk külön számítógépen dolgozhat. Iskolánk 2004-től ECDL
vizsgaközpont lett, tananyagunkat is ennek megfelelően alakítottuk át.
Szeretnénk megadni azt a lehetőséget, hogy diákjaink ismerős környezetben, helyben tehessék le az ECDL-vizsgákat.
Testkultúra
A testkultúra tantárgyblokkon belül az „alapsportágak” (atlétika,
négy labdajáték, úszás, torna) mellett időről időre sok más, a normál középiskolai oktatásban nem szereplő testgyakorlati forma (pl. népek tánca, társastánc, jóga, önvédelem, Krav Maga, fitnesz, életmód, minitenisz,
tollaslabda, kondi, asztalitenisz, floorball, relaxáció) is a tananyag része.
A heti öt testkultúra órát a törvénynek megfelelően vezetjük be. A változatos testmozgást segíti, hogy a délutáni sportkörökön és egyéb sportrendezvényeken, hétvégi túrákon való részvétel is beépíthető testkultúraórák
keretébe, mint ahogy az igazolt sportolók egyesületi tevékenysége is. A
testkultúra-oktatást és a délutáni sportolást szolgálja az 1994-ben felavaGazdasági tott, több gyakorlóhellyel rendelkező korszerű tornaházunk is.
ismeretek
A Közgazdasági Politechnikum programjában a közismereti tantárgyak mellett az általános műveltséghez tartozó gazdasági ismeretek is szerepelnek. A diákok kilencedikben részt vesznek az Angliából származó
diákvállalkozási programban. A sikerességet segíti a heti egyórás vállalkozói tréning, melynek egyik célja a gyakorlati munka során szerzett tapasztalatok elmélyítése. Az utolsó három évfolyamon diákjaink megis-

Informatika
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merkednek a gazdasági élet legfontosabb törvényszerűségeivel, összefüggéseivel. Olyan készségek és képességek fejlesztésére törekszünk, amelyek
későbbi életükben is hasznosak lesznek számukra. A gazdasági ismeretek
tantárgyból tanulóink közép- vagy emelt szintű érettségit tehetnek.
Nyolcadik után az ún. nyelvi–informatikai évre kerül sor. Ez az idegen Nyelvi–
nyelvi tudás elmélyítésén túl kiváló lehetőséget biztosít a korábbi kész- informatikai év
ségfejlesztés kiterjesztésére, valamint az informatikai ismeretek gyakorlati alkalmazásának hatékonyabbá tételére is. Diákjaink ebben az esztendőben a heti 12 angolórán valamint a matematikán felül zömmel nem „hagyományos” tantárgyakat: tanulási praktikákat, informatikai ismereteket,
gépírást, filmes és filmkészítési ismereteket, beszédművelést tanulnak.
Megismerkednek továbbá a demokratikus viszonyrendszer és viselkedés
alapjaival, életmódbeli tanácsokat kapnak, és felvértezzük őket a környezettudatos gondolkodás modern, 21. századi követelményeivel. Célunk,
hogy e tanév letelte után elérhető közelségbe kerüljön a nyelvvizsga, ill. az
emelt szintű nyelvi érettségi, s hogy a lemaradók, a tanulási nehézséggel
küzdők is fel tudjanak zárkózni társaikhoz.

Itt szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a NAT erkölcsi és etikai
neveléssel kapcsolatos célkitűzéseit az iskolai oktatás egészében, tehát a
közismereti tárgyak tartalmaihoz illesztve, a képzés teljes időtartamában
valósítjuk meg.
A kezdő (7. illetve 9.) osztályokban év elején szakemberek segítségé- Felzárkóztatás
vel felmérjük, kik küzdenek tanulási nehézségekkel. Mindenkinek próbálunk segíteni abban, hogy minél hatékonyabban behozza esetleges lemaradását. Ennek érdekében egyéni megállapodásokat, szerződéseket ajánlunk fel a diákoknak, vagy egyénre szabott – fejlesztő – programokat szervezünk a rászorulóknak.
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Pályaválasztás

A középiskolai képzés utolsó két évében a választási lehetőségek elsősorban a továbbtanulást, pályaválasztást szolgálják. A kötelező érettségi
tárgyakból az emelt szintű érettségire felkészítő tagozatos képzést biztosítunk, továbbá más fontos ismereteket (pl. médiaismeretet, művelődéstörténetet, művészettörténetet, zenetörténetet, multikultúrát stb.) oktatunk.
Témahét
A tanulmányokat tovább színesítik a témahetek, melyeknek az ismeretszerzés mellett fontos célja a közösségépítés. Hetedik osztályban az antik görög kultúra, nyolcadikban a középkor világa adja meg a témahét
keretét. Ilyenkor megismerhetik a gyerekek a régi kultúrák szokásait is.
A színes előadásokat aktív kézműves-tevékenységekkel, zenével, tánccal,
sportvetélkedőkkel és számos kreatív foglalkozással egészítjük ki. Az így
eltöltött napok az ismeretek gyarapításán túl lehetőséget adnak az igazi szerepjátékra, a régmúlt korok hétköznapjainak – vagy éppen ünnepeinek – megélésére is. A nyelvi–informatikai évben a praktikus tanuláshoz kapcsolódóan médiaismerettel és -gyakorlattal foglalkoznak a diákok, egy év múlva pedig a választott második idegen nyelvvel. A következő tanévben a természettudomány munkacsoport egy ötnapos kirándulással egybekötött erdei iskolát szervez, hogy a természeti környezettel
ne csak az iskola falai között kelljen foglalkozni, hanem friss levegőt lélegezve, az erdőben és mezőkön sétálva valóban benne élhessen mindenki.
Az érettségi előtti esztendőben a gazdasági ismeretek köré szerveződnek
a programok, a tanulók különféle szolgáltató cégek (pl. kávéházak) kutatását végzik, illetve egy szimulált nagyvállalat osztályain dolgoznak; az
eredményeikről pedig egy prezentáció keretében számolnak be.
A középiskolai tanulmányok terveink szerint hét illetve öt évig tartanak tehát, és érettségivel zárulnak.
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Hog yan értékeljük a munkát?
A tantárgyblokkok témaköreit, az értékelés konkrét szempontjait
minden év elején az ún. „Követelményfüzetben” hozzuk nyilvánosságra.
Iskolánkban a tanórák tananyagának, a tanulók előmenetelének és hiányzásainak rögzítésére egy elektronikus napló, az ún. Aromo szolgál.
A szülők és a diákok jelszó segítségével a világhálón keresztül bármikor
megtekinthetik a rájuk vonatkozó adatokat, így naprakész információhoz
juthatnak.
Írásos-nyomtatott tájékoztatót félévente adunk az addigi eredményekről. A folyamatos munkát értékeljük (dolgozatok, tesztek, kiselőadások,
házi feladatok, feleletek), ugyanakkor a munkacsoportok által meghatározott írásbeli munkák esetében javítási lehetőséget is biztosítunk. A
szaktanárok és az osztályfőnökök részletes szöveges értékelést írnak tanítványaik ún. Értékelőjébe. Félévkor tájékoztató osztályzatot adunk, év
végén az egész évben nyújtott teljesítményt érdemjeggyel is értékeljük.
Iskolánkban a dolgozatok, felelések időpontját előre bejelentjük. Kettőben maximáltuk az egy napon íratható nagydolgozatok számát.

Követelményfüzet
Aromo

Értékelő

Mi lesz az érettségi után?
Diákjaink – szándékuktól, érdeklődésüktől, tudásuktól függően – Továbbtanulás
vagy továbbtanulnak valamelyik egyetemen, főiskolán, vagy elhelyezkednek valamilyen munkahelyen, vagy a Közgazdasági Politechnikum tizennegyedik–tizenötödik évfolyamán folyó speciális szakképzésben vesznek
részt.
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A Po l i te c h n i ku m i d őb e o s z t á s a , mu n k a re n d j e
A tanítás negyed kilenckor kezdődik, negyed háromkor vagy negyed
négykor ér véget. A foglalkozások 45, a szünetek pedig 15 percesek. Az
ebédelésre egy 25 és egy 20 perces szünetet biztosítunk. A délután további részében még számtalan fakultatív tevékenységre: szakkörökre (például színház, videózás-filmkészítés), korrepetálásokra nyílik lehetőség a Politechnikumban.

C s op or to k a Po l i te c h n i ku m b a n
A Közgazdasági Politechnikumban a diákok osztálykeretben tanulnak két egyenrangú osztályfőnök irányításával. Néhány tantárgyat – például az angolt, informatikát, matematikát, alkotást, beszédművelést, drámát stb. – csoportbontásban tanítunk.
Az osztályok mellett más típusú csoportok is működnek, ahová akár
különböző életkorú diákok is tartozhatnak. Őket a közös érdeklődés, az
egy területen, tantárgyban, tudományágban való elmélyedés vágya hozhatja össze. (Ilyen volt például a Másik Színház egy volt polis diák vezette tagozata.)
A Közgazdasági Politechnikumban különböző módon vesznek részt a
A tanárok
munkában a kollégák. Vannak főállású tanárok, óraadók, vendégelőadók,
illetve az iskolai munkához szorosan kapcsolódó egyéb területek „gazdái”
(például az orvos, a könyvtáros, a pszicho-pedagógus, a pszichológus, a
fejlesztőpedagógus, „a Csoncsi” stb.). Az azonos tantárgyblokkot tanító
pedagógusok és a munkájukat segítő szakemberek (például a művészetisA diákok
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meret tantárgyban közreműködő művészettörténész, könyvtáros, muzsikus, fényképész, operatőr, keramikus) egy munkacsoportba tömörülnek.
A különböző tantárgyi munkacsoportok alkotják a pedagógusközösséget.
A tanárok közössége dönt szakmai és pedagógiai kérdésekben.
A Közgazdasági Politechnikum nyitott intézmény. A szülők egyen- A szülők
rangúan vehetnek részt az iskola világában. Képviselőik szerepet kapnak
az irányításban, érdekeiket szabadon képviselhetik.
A nyitott iskola azt is jelenti, hogy a szülők a napi tevékenységekben
is jelen lehetnek – igényeik szerint. A Politechnikum egész intézménye
rendelkezésükre áll, a tanácsadás változatos formáitól kezdve a közös
programokig.
A napi működés elképzelhetetlen lenne a pedagógusokat, diákokat Az iskolát segítő
segítő munkatársak nélkül. A titkárság két dolgozója látja el a fogadás, munkatársak
a recepció munkakörét, magukra vállalják az adminisztráció nyűgének
oroszlánrészét, s önállóan is intézkednek az iskolát érintő ügyekben.
A gazdasági iroda dolgozói: a gazdasági vezető – aki az iskolai pénzügyek felelőse – és két munkatársa. Gondnokunk három épület (a főépület két szárnya, a tornaház, a PoliHáz) műszaki és tisztasági állapotáért felelős. Szervezi és irányítja a karbantartók és a takarítók munkáját.
A konyhai dolgozók az ebédeltetésben működnek közre. Fontos alapelvünk, hogy minél több gyermek egyen meleg ételt napközben, s ehhez
igyekszünk megteremteni a megfelelő körülményeket; naponta legalább
kétféle menüből lehet választani, de az à la carte étkezés vagy az egytálétel
elfogyasztása is lehetséges.
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A Po l i te c h n i ku m fe n nt a r tój a
A Budapesti Politechnikum Alapítvány az iskola fenntartója. Annak
A Budapesti
Politechnikum érdekében jött létre, hogy a Közgazdasági Politechnikum céljai megvaAlapítvány lósuljanak. Az alapítvány élén a kuratórium áll, melynek feladata, hogy
az iskola gazdálkodását ellenőrizze, továbbá a legfontosabb pedagógiai–
szakmai kérdésekről is dönthet. A kuratóriumot a támogatók képviselői,
gazdasági szakemberek és a tantestület egy megbízott tagja alkotják.

Te s t ü l e t e k a P o l i t e c h n i k u m b a n
A Közgazdasági Politechnikum működésének sajátos, demokratikus
Az Iskolatanács és
az Iskolabíróság vonása, hogy a közvetlenül érintett felek – a diákok, a szülők és a tanárok – választott képviselői alkotják az Iskolatanácsot, illetve az Iskolabíróságot. E testületek döntenek az iskola egészét érintő valamennyi (nem pedagógiai–szakmai) kérdésben, illetve fegyelmi ügyekben és egyéb konfliktusokban. A pedagógiai–szakmai kérdések eldöntésére a pedagógusközösség hivatott, az Iskolatanács véleménye azonban ezekben az esetekben is alapvetően befolyásoló tényező.
A Szociális Bizottság célja, hogy a szociálisan hátrányos helyzetben
A Szociális
Bizottság lévő diákok is igénybe vehessék az iskolai alapszolgáltatásokat. A bizottság feladata, hogy támogassa a rászoruló diákokat. A családok támogatást kérhetnek az iskola-fenntartási hozzájárulás csökkentésére, valamint
a tanulás közvetlen költségeire (tankönyvek, tanulmányi táborok stb.), az
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étkezés, az iskola által szervezett programok (táborok, külföldi utak) és
egyéb, a tanulmányokhoz kapcsolódó kiadások fedezésére. A felvételiző
tanulók családjának még a felvételi eljárás idején kell igényüket benyújtani a Szociális Bizottsághoz. Az adatlap (kitöltési útmutatóval, egyéb információkkal) letölthető az iskola honlapjáról, vagy felvételi időszakban
az iskola titkárságán is kérhető. A bizottság még időben határozatot hoz a
támogatásokról (ill. annak mértékéről), hogy a családok ennek tudatában
hozhassák meg végső döntésüket az iskolaválasztásról.

Ha g y om á ny o k a Kö z g a z d a s á g i Po l i te c h n i ku m b a n
Az elmúlt huszonkét tanév a hagyományteremtés időszaka is volt is- Kultúra,
kolánkban. Nehéz lenne valamennyi, immár hagyományos rendezvé- művészetek
nyünket felsorolni, de mindenképpen szeretnénk megemlíteni a Tavaszi
Művészeti Találkozókat (amelyeken elsősorban tanulóink irodalmi alkotásai és rövidfilmjei versengenek), az Osztályszínjátszó Fesztivált, Műveltségi vetélkedőt, valamint a könyvtár előterében található Előszoba Galériát. Minden tavasszal bemutatja legújabb produkcióit a Másik Színház,
amelynek különböző tagozatai már több mint három tucat bemutatót tartottak.
A hagyományteremtésben élen jár a testkultúra munkacsoport: az ún. Sport
Nagy Durranások alkalmával vállalkozó kedvű tanulóink és tanáraink
hol keresztülfutják, hol körülbiciklizik az országot. Szintén a testkultúra
munkacsoport sajátos rendezvénye az ún. Tornaházi Party (sportversenyek, illetve bemutatkozási lehetőség elsősorban a diákjainknak).
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Táborok

Állandó programjaink közé tartoznak a táborok: a gólya-, a sí-, a nomád és esetenként a vízi tábor. Hagyománnyá vált, hogy a fontosabb iskolai rendezvényeken jelen vannak a Közgazdasági Politechnikum tévés diákmunkatársai: beszámolókat, riportokat készítenek a KPTV-híradó számára.

Kö l t s é g e k a Kö z g a z d a s á g i Po l i te c h n i ku m b a n
A Politechnikumban a családok által befizetendő összeg mértékéről
Iskolafenntartási
hozzájárulás az iskolát fenntartó alapítvány (Budapesti Politechnikum Alapítvány) kuratóriuma dönt. A 2013/2014-es tanévben 396 ezer Ft-ot kell fizetni a családoknak. Ez az összeg tartalmazza a többlet csoportbontások, a két osztályfőnökös rendszer, a demokratikus intézményeink működtetésének
költségeit, valamint minden olyan díjat, amiért más iskolákban is fizetni kell. Így a tankönyvek, az uszodabérlet, a sokszorosítások, a kulturális
programok stb. árát. A tanév elején a szülőket tájékoztatjuk a befizetendő összegről és annak felhasználásáról. Évről évre (amennyiben lényegesen nem változnak az iskola működését befolyásoló jogszabályok) az előző évi infláció mértékével emeljük meg a szülők hozzájárulásának összegét. Az ebédért külön kell fizetni, idén egy étkezés a fogások számától függően 200-610 Ft-ba kerül.
Természetesen a rászoruló családok a korábban említett módon a
Szociális Bizottsághoz fordulhatnak.
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Ny i l v á n o s s á g a Po l i te c h n i ku m b a n
A tanárok telefonon, e-mailben és – előzetes időpont-egyeztetés után Személyesség
– személyesen érhetők el, félévente pedig egy-egy délután iskolai fogadónapot tartunk.
A diákok életét érintő esetleges változásokról a tanulók, illetve a szülők
május-júniusban, de legkésőbb a tanévkezdéskor tájékoztatást kapnak.
A Poligráf az iskola 23. éve havonta megjelenő hivatalos lapja. A ben- Poligráf
ne publikált cikkek között akadnak a Politechnikum közéletével, kulturális, illetve sportrendezvényeivel foglalkozó írások, házi versenyek, versek,
novellák, pályázatok, hirdetések – tájékoztató és szórakoztató rovatok. Írnak bele diákok, szülők, tanárok, és hébe-korba „másodközlések” is olvashatók. Az újságot gyakran az iskolapolgárok rajzai, fotói vagy az őket
ábrázoló fényképek illusztrálják.
A Politechnikum állandóan frissülő honlapján (www.poli.hu) az ak- www.poli.hu
tuális hírek és hasznos információk mellett számos érdekes szöveg, kép és
filmrészlet található múltunkból és jelenünkből.

Felvételi információk hatodikosoknak (01)
A jelentkezőktől azt kérjük, hogy legkésőbb 2014. február 14-ig küld- Feltételek
jék el hozzánk a kitöltött jelentkezési lapot, valamint az 5. osztályos év
végi, illetve a 6. osztályos félévi tanulmányi eredményeket, melyeknek hitelességét a beiratkozáskor ellenőrizzük. Ezek alapján fog ugyanis eldőlni,
hogy a jelentkezők közül kik lesznek azok a diákok, akik 2014 szeptem-
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berében a Közgazdasági Politechnikum hét évfolyamos képzésén megkezdhetik tanulmányaikat. Írásbeli felvételit, szóbeli meghallgatást nem
tartunk.
A tanulmányi eredmények – az ötödikes bizonyítványban és a hatodikos félévi értesítőben szereplő összes jegy átlaga (ebbe a magatartás- és
szorgalomjegyek nem számítanak bele) – alapján a felvételizőket egy 100
pontos skálán rangsorba állítjuk.
A kialakított rangsort 2014. március 4-ig – a tanulói azonosítók segítségével – nyilvánosságra hozzuk: kifüggesztjük az iskola előterében, ill.
megtekinthető lesz a Politechnikum honlapján: www.poli.hu.
Fontosnak tartjuk, hogy megismerkedjünk a hozzánk jelentkező gyerekekkel, s azt is, hogy a családok minél több információval rendelkezzenek a végső választáshoz. Ezért március elsején bemutató foglalkozásokat
szervezünk, ahol bepillantást nyújtunk a Politechnikum értékrendjébe,
módszertani kultúrájába. Azt szeretnénk, ha minden jövendő diákunkkal
találkozhatnánk ezen a napon, így megjelenésükre feltétlenül számítunk.
A Közgazdasági Politechnikum kódszáma: 035464, hét évfolyamos
tanulmányi területének száma: 01. Ezekre a számokra a felvételi űrlap kitöltésekor van szükség.
Iskolánk fogadja azokat a sajátos nevelési igényű tanulókat, akiknek
az ellátását az iskola alapító okirata vállalja.
Átjelentkezés
Amennyiben az osztálylétszámok lehetővé teszik, felsőbb évfolyamokra fogadunk átjelentkezőket. Hagyományosan a tanév elején és végén, valamint félévkor átvesszük azokat a diákokat, akik a leendő osztályfőnökökkel való találkozás, illetve a tantárgyi szintfelmérők alapján megfelelnek iskolánk elvárásainak.

Felvételi információk nyolcadikosoknak (02)
Feltételek
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Egy két részből álló felvételi vizsgán és a tanulmányi eredmények
alapján dől el, hogy a jelentkezők közül kik lesznek azok a diákok, akik
2014 szeptemberében a „négy évfolyamos” (a nyelvi–informatikai évvel
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együtt öt évfolyamos) Közgazdasági Politechnikumban kezdhetik meg tanulmányaikat.
A jelentkezőknek először is meg kell írniuk az egységes írásbeli felvételit. Ezt bármely olyan középfokú intézményben megtehetik, amely szervez írásbeli felvételi vizsgát – így természetesen iskolánkban is. Akik nálunk szeretnék ezt megírni, azok jelentkezési lapjukat 2013. december
10-ig juttassák el hozzánk.

Az írásbeli vizsga 2014. január 18-án 10 órakor lesz, és két részből áll: Írásbeli
egy 45 perces magyar nyelv és irodalom és egy 45 perces matematikai feladatsorból.
Akik nálunk írják meg a teszteket, azok kijavított feladatlapjaikat
2014. január 28-án 8-tól 16 óráig tekinthetik meg iskolánk titkárságán.
A jelentkezőktől a továbbiakban azt kérjük, hogy legkésőbb 2014. február 14-ig küldjék el hozzánk a hivatalos jelentkezési lapot, az írásbeli felvételi értékelő lapját, valamint az általános iskola által hivatalosan igazolt 5-6-7. osztályos év végi és a 8. osztályos félévi eredményeket. A beérkezett adatok alapján rangsort készítünk a következőképpen: az írásbeli tesztek eredménye 50-50, összesen 100 pont, a beérkezett összes jegy
átlaga (ebbe a magatartás- és szorgalomjegyek nem számítanak bele) 50
pont. A kialakult sorrend alapján körülbelül 60 jelentkezőt szóbeli meghallgatásra hívunk be.
A szóbelik 2014. február 21-én és 22-én lesznek, és két részből áll- Szóbeli
nak: egy csoportos foglalkozásból (25 pont) és egy kötetlen témájú egyéni beszélgetésből (25 pont), összpontszámuk szintén 50. (A csoportos felvételin vizsgáljuk az együttműködést, a kreativitást, a problémamegoldó
képességet, a kommunikációs készséget és a koncentrálóképességet; az
egyéni beszélgetésen pedig a szövegértést, a kifejezőkészséget, a lényegkiemelés képességét, figyelünk a nyitottságra, az érdeklődésre – valamennyi
megfigyelési szempont 5-5 pontot ér.) Külön készülni egyikre sem kell, és
21

ILYENEK VAGYUNK
nem is lehet, ugyanis ezek a „vizsgák” elsősorban nem az általános iskolában megtanult ismeretek tételszerű visszakérdezésére épülnek.
A fentiek alapján kialakított 200 pontos rendszer legjobbjai juthatnak
be az induló osztályba.
A kialakított rangsort – a tanulói azonosítók segítségével – 2014. február 25-én nyilvánosságra hozzuk: kifüggesztjük az iskola előterében, ill.
megtekinthető lesz a Politechnikum honlapján: www.poli.hu.
A sajátos nevelési igényű tanulók esetében az iskola a vizsgafeltételek általános szabályaitól eltérhet. Az erre vonatkozó kérelmet és a hivatalos szakvéleményt az írásbeli jelentkezéskor be kell nyújtani. Ennek alapján döntünk az írásbeli megírásának módjáról. A szakvéleményt természetesen a szóbeli meghallgatás vonatkozó részénél is figyelembe vesszük
(szövegértés).
A Közgazdasági Politechnikum kódszáma: 035464, öt évfolyamos tanulmányi területének kódja: 02. Ezekre a számokra a felvételi űrlap kitöltésekor lesz szükség.
Iskolánk fogadja azokat a sajátos nevelési igényű tanulókat, akiknek
az ellátását az iskola alapító okirata vállalja.
Felmenő osztályok
Mivel a már itt lévő, most nyolcadikos osztályok kisebb létszámmal
dolgoznak, lehetőség van a helyek feltöltésére. Ehhez a jelentkezőknek a
felvételi eljárás folyamán jelezniük kell, hogy ezt a megoldást is elfogadják.
Átjelentkezés
Amennyiben az osztálylétszámok lehetővé teszik, felsőbb évfolyamokra fogadunk átjelentkezőket. Hagyományosan a tanév elején és végén, valamint félévkor átvesszük azokat a diákokat, akik a leendő osztályfőnökökkel való találkozás, illetve a tantárgyi szintfelmérők alapján megfelelnek iskolánk elvárásainak.
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Időpontok a felvételi eljárásban hatodikosoknak
Kódszámok: 035464 (iskola) 01 (tanulmányi terület)
Nyílt nap: 2013. november 23., szombat, 9:00–12:00
Nyílt órák előzetes bejelentkezéssel: 2013. november 27-28., szerda, csütörtök,
2014. január 27-28., hétfő, kedd
Az iskolavezetés tájékoztatója az érdeklődőknek: 2013. január 29., szerda, 18:00
Jelentkezési határidő: 2014. február 14., péntek
Bemutatkozó foglalkozás: 2014. március 1., szombat
A sorrend kifüggesztése: 2014. március 4., kedd

Időpontok a felvételi eljárásban nyolcadikosoknak
Kódszámok: 035464 (iskola) 02 (tanulmányi terület)
Nyílt nap: 2013. november 23., szombat, 9:00–12:00
Nyílt órák előzetes bejelentkezéssel: 2013. november 27-28., szerda, csütörtök,
2014. január 27-28., hétfő, kedd
Jelentkezési határidő az egységes írásbeli felvételire: 2013. december 10., kedd
Egységes írásbeli felvételi: 2014. január 18., szombat, 10:00
Pótló írásbeli felvételi (azok számára, akik az írásbelin alapos ok miatt nem tudtak
részt venni): 2014. január 23., csütörtök, 14:00
Az írásbeli eredményének megtekintése: 2014. január 27., hétfő, 8:00–16:00
Az iskolavezetés tájékoztatója az érdeklődőknek: 2014. január 29., szerda, 18:00
Jelentkezési határidő: 2014. február 14., péntek
Szóbeli felvételi: 2014. február 21-22., péntek és szombat
A sorrend kifüggesztése: 2014. február 25., kedd
Ha kíváncsiak még valamire, ami ebből a füzetből kimaradt, jöjjenek el a Politechnikumba a Nyílt napra, vagy hívjanak fel bennünket a +36 (1) 215 4900 telefonszámon,
esetleg keressenek minket az interneten, a www.poli.hu címen!
Budapest, Vendel utca, 2013. október 31.
a Közgazdasági Politechnikum pedagógusközössége
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