
Az intézmény nyitva tartása: hétfőtől péntekig 6.00 – 22.00 

Tanítási idő: hétfőtől péntekig 7.10–16.00 
 

 

 

 

MUNKATERV A  2019/2020-AS TANÉVRE 

 

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 

 

HÓNAP NAP PROGRAM 

AUGUSZTUS   

  

  

23. Nevelőtestületi alakuló értekezlet 

26. Javító- és osztályozóvizsgák 

27. Munkaközösségi értekezletek 

29. Gólyanap 

30. Nevelőtestületi nyitóértekezlet, tűz-és balesetvédelmi oktatás 

30. 
EFOP-3.2.3-17-2017-00062 pályázat tanévre vonatkozó 

feladatai 

31. Városi tanévnyitó ünnepség 

SZEPTEMBER   

  
2. 

  

Tanévnyitó ünnepély 8.00 

A tanév első napja: 5 osztályfőnöki óra, adminisztrációs 

feladatok elvégzése, a házirend, tűz- és balesetvédelem 

ismertetése, tankönyvosztás 

  3. 

8.00-8.45 szintfelmérés matematikából a 9. évfolyamos 

diákoknak 

A tanítás 8.50-kor kezdődik, 35 perces rövidített órák 

 

 3-6. Kompetencia alapú mérés matematikából a 10. évfolyamon 

  
Kompetencia alapú szintfelmérés magyar nyelv és 

irodalomból a 9. évfolyamon 

    Szintfelmérés német nyelvből a 9. évfolyamon 

    Szintfelmérés a 9. évfolyamosok számára angol nyelvből  

  A Nyitott bíróságok programsorozat előkészítése 



  

Kapcsolattartás a megye általános iskoláival, 

testvériskolánkkal, a Fazekas Mihály Általános Iskolával, 

valamint a DE Germanisztika Intézetével 

  
A DSD II-nyelvvizsga előkészítése, kapcsolattartás a ZfA-val 

és a Német Nagykövetséggel 

  Goethe-mozi szervezése 

    Diákközgyűlés és DSE közgyűlés 

    Elektronikus napló adatfeltöltése 

  Törzslapok kitöltése (9. évfolyam) 

  Az osztálystatisztikák elkészítése 

    Szakkörök, érettségi előkészítők megszervezése  

  Tanmenetek elkészítése 

    A délutáni órarend összeállítása 

   Pedagógusok kötött munkaidejének beosztása 

  Nevezések elküldése a Diákolimpia versenyeire 

  
Kiállítás a Csokonai Vizuális Műhely Galériájában – Ghyczy 

György festőművész 

  9. 
Szülői értekezlet a 9. és a 12. évfolyamon 17.00-tól, 

tájékoztató a közösségi szolgálatról a 9. évfolyamon 

  23. 11 óra: Kerékpáros kirándulás a zeleméri templomromhoz  

 25. 
GO! Education+  

NI gyárlátogatás 

 27. Részvétel a Kutatók Éjszakája programjain 

    OKTV-re való jelentkezés 

    Színházi közönségszervezés 

    
Internetes verseny meghirdetése 8. osztályosoknak magyar 

nyelv és irodalomból 

  "Beavatás az operák világába" előadások (Újvárosi Andrea) 

    Sportcsoportok megszervezése (DSE) 



    Az olasz év végi vizsgák szóbeli tételsorának kihirdetése  

  Természetjáró kör: kirándulás a Zemplénbe 

    Pszichológia egyéni tanácsadás beindítása 

  
Tájékoztatás az iskolapszichológusi munkáról (óralátogatás, 9. 

évfolyam) 

  Csapatépítő tréning DÖK-tagoknak 

    

Egészségügyi felmentések, könnyítések bekérése, a 9-12. 

osztályos sportolók kérvényeinek és igazolásainak 

adminisztrálása 

  Matematika levelezős versenyekre történő jelentkezések 

  Az iskolamúzeum bemutatása a 9. évfolyam diákjainak 

  Az iskolai könyvtár bemutatása a 9. évfolyam osztályaiban 

  Bekapcsolódás a „Gazdálkodj akkusan!” versenybe 

  Operakaland 

  

Kapcsolattartás az Alliance Française de Debrecen Kulturális 

Egyesülettel 

 

 27. 
17.00 órától szalagtűző ünnepség a Főnix 

Rendezvénycsarnokban 

OKTÓBER     

    Felvételi tájékoztató elkészítése 



  4. 
Megemlékezés az aradi vértanúkról az iskolarádióban az első 

órában 

  A német egység napja – megemlékezés, kiállítás 

 13-20. Tanulmányi kirándulás Londonba 

 15-22. 
Szicíliai utazás– Ravanusa I.I.S.S. Giudici Saetta e Livatino 

középiskolával a cserekapcsolat második része 

 10. A Nagyerdő napja – tanulmányi séta szervezése 

  
Részvétel a Xantus János vetélkedőn (Kolozsvári Apáczai 

Csere János Elméleti Líceum) 

    Az OSAP statisztika elkészítése 

    
Tanulmányi területek kódjainak megküldése a Felvételi 

Központnak 

    Felvételi tájékoztató megjelentetése  

  Véradás szervezése 

  
Szelet a vitorlába! – pályaválasztási rendezvényen való 

részvétel 

  
Matematika szintfelmérő dolgozatok kiértékelése, statisztika 

készítése 

 22. Megemlékezés október 23-ról témanap szervezésével 

 25-26. 

Rákóczi Szövetség pályázata – ünnepi műsor 

Szatmárnémetiben (Kölcsey Ferenc Főgimnázium); részvétel 

a Partiumi Diákszínjátszó Fesztiválon 



  
A német kéttannyelvű év végi vizsga 

követelményrendszerének kihirdetése 

    
Tanulásmódszertani, konfliktuskezelési  és / vagy relaxációs 

csoportok beindítása igény szerint 

    Preventív szűrő teszt felvétele, kiértékelése a 9. évfolyamon 

  Szecessziós vetélkedő 

    OKTV első fordulóinak lebonyolítása 

  
Az általános iskolák értesítése a tanulók tanulmányi 

eredményeiről 

  Csapatépítő tréning DÖK- tagoknak 

  Halloween buli 

  A periódusos rendszer megszületésének megünneplése 

NOVEMBER   

  4. 11. évfolyamos záróvizsga irodalomból  

 5. Ásványkiállítás és totó 

 6. 14 óra: matematika megyei verseny iskolai fordulója 

  Martinstag – Márton-napi vigasság 

 
 Kiállítás a Csokonai Vizuális Műhely Galériájában – Sárkány 

Győző Ferenczy Noémi-díjas grafikusművész 

  12-15. Csokonai-napok: 

 

12. 
14.30: Tehetségkutató verseny 

Kémiai kísérletek -  bemutató 

  

  

  

  

13. 

  

  

  

Rövidített órák (1-6. óra), programok 12 órától 

9. évfolyam: koszorúzás Csokonai sírjánál (rövidített órák) 

12. évfolyam: koszorúzás a Csokonai-szobornál és 

könyvadományok átadása; látogatás a Verestemplomban 

10. évfolyam: irodalmi séta 

11. évfolyam: múzeumlátogatás 



  

14. Rövidített órák 

Nyílt nap - bemutató órák a 3. órától;  

Szülői értekezlet a 8. osztályos tanulók szüleinek 17.00 órától 

  

  

  

15. Tanítás az első 3 óra megtartásával 

Elsősavató 

Házibajnokságok döntői 

   

  Részvétel a Fizikus Napok rendezvényein 

  27. 17.00 óra: szülői értekezlet, 18 óra: tanári fogadóórák 

  
Bemutató óra a szülőknek – olasz-magyar két tanítási nyelvű 

képzés 

  Adatszolgáltatás kompetenciaméréshez 

  
Előadás Debrecen városfejlesztési terveiről (meghívott 

előadó) 

  
Dr. Tardi Alíz előadása a Fogászati hónap alkalmából a 

fogápolásról 

DECEMBER     

 2-4. 
Adventi kirándulás Bécsbe 

(9. KnyB) 

  4-6. Karácsonyi vásár 

 6. Mikulás-napi posta 

    Implom József helyesírási verseny iskolai fordulója 

  
Nyolcadik osztályosok magyar vetélkedőjének szóbeli 

fordulója 

  Nyílt olvasóköri foglalkozás 

 7. 
Tanításmentes nap 

Pályaorientációs nap 

  5. 
14 óra: Arany Dániel országos matematika verseny iskolai 

fordulója 

    
Lelki egészséggondozás az ünnepekre és az első félév végére 

koncentrálva  

 14. 
Tanításmentes munkanap 

Nevelőtestületi értekezlet 

  Természetjáró kör: kirándulás a Mátrába 



    Karácsonyi adománygyűjtés  

 19. Karácsonyi hangverseny, nyugdíjas találkozó 

  Karácsonyi Röplabdatorna 

  
Kiállítás a Csokonai Vizuális Műhely Galériájában – Börcsök 

Attila grafikusművész 

  Iskolai irodalmi pályázat meghirdetése 

  Dexam próbanyelvvizsga angol nyelvből 

  Kémiatörténeti ismeretterjesztő előadás 

JANUÁR     

  
„Egy csepp figyelem – a cukorbetegségről mindenkinek” dr. 

Sümegi Bálint előadása  

  18. 8.osztályosok felvételi írásbelije 

  20. Felvételi dolgozatok javítása - tanításmentes munkanap 

  22-23. Félévi osztályozó konferenciák 

 29. 
Rövidített órák 

14 órától nevelőtestületi értekezlet 

    Félévi értesítők kiosztása 

  Pályaválasztási tanácsadás (önismereti kérdőívek, beszélgetés) 

  
Önismereti tréning igény szerint (tanárok / diákok / DÖK-

tagok)  

  
Kiállítás a Csokonai Vizuális Műhely Galériájában – Fátyol 

Zoltán képzőművész 

 31. 8 órától próbaérettségi olasz nyelvből, 12. D 

FEBRUÁR     

  Sítábor 

 
február 

eleje 
Tanulmányi kirándulás a Velencei Karneválra (9. KNyD)  



    Kazinczy szépkiejtési verseny iskolai fordulója 

  Látogatás a Református Kollégiumban 

 12-16. Határtalanul pályázat: Kirándulás Erdélybe 

  Illusztrációk az Ószövetség tárgyában - kiállítás 

    
Landeskunde-vetélkedő kezdők számára (országismeret - 

Németország) 

 25. 
Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól 

iskolarádión keresztül az első órában  

    
A tavaszi érettségi vizsgák megszervezése, összesítő jelentés 

megküldése 

  18. 14.30-15.30: Matematika háziverseny 

  21.  14.00: Zrínyi matematika tesztverseny 

  Játék a kémiával - csapatverseny 

 15. Valentin-napi kupidóposta 

  Próbaérettségi biológiából a végzős évfolyamokon 

    NETFIT felmérések 

    Ábel Jenő latin fordítási verseny 

    Francia civilizációs háziverseny 

  Hyperión Országos Tanulmányi Verseny 

  Batyus diákbál 

  Hallottszöveg-értés háziverseny angol nyelvből 

  
Drogprevenciós előadások szervezése a drogambulancia 

közreműködésével 

  
Félévi eredmények értékelésében pszichológiai 

segítségnyújtás 

MÁRCIUS     

 2-6. Pénz7 témahét 

  Fizika háziverseny 

 8. Nőnapi köszöntés 



 9-11. 

Nyolcadik osztályosok szóbeli felvételije 

márc. 9.: tanításmentes nap 

márc. 10.: felvételi 13 órától 

  13. Ünnepi megemlékezés  

  
Rákóczi Szövetség pályázata – ünnepi műsor Kassán, a Márai 

Sándor Gimnáziumban 

 13-14. Részvétel az Országos Olasz Fesztiválon 

    A pedagógusok beiskolázási tervének elkészítése 

  Természetjáró kör: kirándulás a Bükkbe 

  Véradás szervezése 

 18. 
Szülői értekezlet minden évfolyamon (17 óra), Fogadóórák 

(18 óra) 

 18. 16 óra: bemutató óra a biológia tagozaton a szülők számára 

  
Az Érdi Magyar Földrajzi Múzeum igazgatójának, Dr. 

Kubassek Jánosnak a meghívása 

 19. 10 óra: Kenguru matematikaverseny  

 20. A víz világnapja városi rendezvényein való részvétel 

  Fűszerkert tervezése az iskolaudvarra 

 23-27. Digitális témahét 

  Részvétel a megyei latinos vetélkedőn 

  Tanulói kiselőadások az újszövetségi példázatokról 

  Bibliaismereti vetélkedő 

  Visszacsatolás a felvett pszichológiai tesztekre 

  
Kiállítás a Csokonai Vizuális Műhely Galériájában – 

Durucskó Zsolt grafikusművész 

  Rotary Futáson való részvétel 

ÁPRILIS   



 

1. 
Tanítási nap az első 3 óra megtartásával 

11 óra: Próbaérettségi matematikából a végzős osztályokban  

11 óra: Kompetencia alapú próbamérés magyarból – 10. 

évfolyam  

11 óra: Szóbeli év végi vizsga angol nyelvből 11. évfolyam, 

10. F 

 1-5.  
Határtalanul pályázat: a kolozsvári Apáczai Csere János 

Elméleti Líceum csoportjának látogatása 

 

8. 
Tanításmentes munkanap 

DÖK-nap: 

Angol országismereti vetélkedő  

Interaktív fizikaverseny 

Plakátkiállítás, biológiai totó, szemétszobrászat, filmvetítés, 

használtelem-gyűjtés 

Sakkverseny 

Olimpiai vetélkedő, 

Csapatépítés a tanári karban, közös mozgás 

  
Kiállítás a Csokonai Vizuális Műhely Galériájában – Subicz 

István festőművész 

  
Irodalmi pályázat eredményhirdetése– a költészet napja 

alkalmából 

   

Landeskunde-vetélkedő haladók számára német nyelven 

(országismeret - Németország) 

   Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny iskolai fordulója 

   Próbaérettségi francia nyelvből 



 16. 
Megemlékezés a holokauszt áldozatairól iskolarádión 

keresztül az első órában; kiállítás 

  Bekapcsolódás a Föld napja rendezvényeibe 

 20-24. Fenntarthatósági Témahét 

  Olaszos végzős diákok búcsúztatója és Festa Italiana 

    Felkészítés a tanévzárásra az iskolapszichológus segítségével 

 27. Osztályozó konferenciák a 12. évfolyamon 

 29. A humán tagozat búcsúztató műsora (5. óra) 

 30. Ballagás 17 órától 

MÁJUS   

 4-25. Írásbeli érettségi vizsgák  

 4-5. Tanításmentes munkanap 

 6. Délutáni tanítás (rövidített órák 12.00 órától) 

  Operakaland  

 9. Medve matematika akadályverseny 

 11-15. 
Év végi vizsga a biológia tagozatos tanulóknak biológiából (9-

11. évfolyam) 

  27. Anyanyelvi és matematikai alapkészségek országos mérése  

    "Méltóság Mezeje"  futáson való részvétel 

  
Kiállítás a Csokonai Vizuális Műhely Galériájában – Kassa, 

Márai művészeti tagozat 

 29. 
Év végi vizsga német nyelvből a két tanítási nyelvű osztályok 

számára: írásbeli, szóbeli vizsga 



  NETFIT eredmények feltöltése 

 29. Év végi írásbeli vizsgák olasz nyelvből  9-11. évf. 

 29. Pedagógusnapi műsor 

JÚNIUS     

 4. 
Nemzeti összetartozás napja - megemlékezés iskolarádión 

keresztül az első órában 

  4-5. 
Év végi szóbeli vizsgák olasz nyelvből  9-11. évf. és német 

nyelvből a 9.Knyb és 9.B osztályokban 

  
Kompetencia alapú mérés a 9. évfolyamon magyarból (tanítási 

órákon) 

  
Rákóczi Szövetség pályázata: ünnepi műsor Beregszászon, a 

Kossuth Lajos Középiskolában 

  
A szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Főgimnázium csoportjának 

fogadása, ünnepi műsor 

  

(A 

rendelet 

által 

meghatáro

zott 

időpontba

n)  

Szóbeli érettségi vizsgák emelt szinten - a vizsgáztatásra 

felkért kollegák számára távollét biztosítása 

  Értékelő közgyűlés (DÖK) 

  11. Osztályozó konferenciák 9-11. évfolyamon 

    Önismereti tréning tanároknak 

    Beiskolázás tervezése a 2020/2021-es tanévre 

  

(A 

rendelet 

által 

meghatáro

zott 

időpontba

n)  

Szóbeli érettségi vizsgák középszinten 



  23. 9 óra: Tanévzáró ünnepség  

 24. Beiratkozás a felvett 8. osztályos tanulók részére  

 29. Nevelőtestületi záróértekezlet 

  
Összesítő jelentés megküldése a fenntartónak az érettségi 

vizsgákról 

JÚLIUS  Kerékpáros turisztikai tábor 

  Vízitábor  

  Nevelőtestületi kirándulás 

 


