
Az intézmény nyitva tartása: hétfőtől péntekig 6.00 – 22.00  

 

Tanítási idő: hétfőtől péntekig 7.10 – 16.00 

 

 

 

 

A  2017/2018-AS TANÉV ESEMÉNYEI 

 

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 

 

HÓNAP NAP PROGRAM HATÁRIDŐ 

AUGUSZTUS    

 23. Nevelőtestületi alakuló értekezlet   

 23-24. Munkaközösségi alakuló értekezletek  

 24-25-28. Javító- és osztályozóvizsgák  

  29. Gólyanap   

  30. Nevelőtestületi nyitóértekezlet   

 31.  Városi tanévnyitó ünnepség  

SZEPTEMBER    

 1. Tanévnyitó ünnepély 8.00   

    

A tanév első napja: 5 osztályfőnöki óra, 

adminisztrációs feladatok elvégzése, a 

házirend, tűz- és balesetvédelem ismertetése, 

tankönyvosztás 

  

  4. 

7. órában szintfelmérés matematikából a 9. 

évfolyamos diákoknak 

A felmérés kiértékelése 

  

  
Kompetencia alapú szintfelmérés magyar 

nyelv és irodalomból a 9. évfolyamon 
szept.15. 

    
Szintfelmérés német nyelvből a 9. 

évfolyamon 
szept. 15. 

    
Szintfelmérés a 9.évfolyamosok számára 

angol nyelvből  
szept. 8. 

  
A Nyitott bíróságok programsorozat 

előkészítése 
szept. 29. 

  

A német-magyar két tanítási nyelvű képzés 

előkészítése, népszerűsítése, tájékoztató a 

honlapon keresztül 

folyamatos 

  
Részvétel a megyei szaktanácsadó által 

tartott továbbképzésen 
 

  Goethe-mozi szervezése folyamatos 



    Diákközgyűlés és DSE közgyűlés szept. 12. 

    Elektronikus napló adatfeltöltése szept. 15. 

  Törzslapok kitöltése (9. évfolyam) szept. 22. 

  Az osztálystatisztikák elkészítése szept. 15. 

    
Szakkörök, érettségi előkészítők 

megszervezése  
szeptember 8. 

  Tanmenetek elkészítése szeptember 22. 

    A délutáni órarend összeállítása szeptember 15. 

   
Pedagógusok kötött munkaidejének 

beosztása 
 szept. 15. 

  
Nevezések elküldése a Diákolimpia 

versenyeire 
szept. 29. 

 11. 

Kiállítás a Csokonai Vizuális Műhely 

Galériájában – „Apja lánya”; Gál András 

fotóművész és Gál Angéla festő szakos 

hallgató 

 

  13. 

Szülői értekezlet a 9. és a 12. évfolyamon 

17.00-tól, tájékoztató a közösségi 

szolgálatról a 9. évfolyamon 

  

  22. 
11 óra: Kerékpáros kirándulás a zeleméri 

templomromhoz  
  

 29. Részvétel a Kutatók Éjszakája programjain  

    OKTV-re való jelentkezés szept. 22. 

    Színházi közönségszervezés szept. 29. 

    

Internetes verseny meghirdetése 

8.osztályosoknak magyar nyelv és 

irodalomból 

szept. 29. 

  
Beavatás az operák világába programsorozat 

szervezése 
szept. 29. 

  Operakaland  

    Sportcsoportok megszervezése (DSE) szept.15. 

  
A 2018-as Olasz Fesztivál szervezésének 

megkezdése 
 

    
Az olasz év végi vizsgák szóbeli 

tételsorának kihirdetése  
szept. 29. 



 23. Természetjáró kör: kirándulás a Bükkbe  

 29-30. 
Az olasztanítás módszertana továbbképzésen 

való részvétel a Szegedi Egyetemen 
 

    Pszichológia egyéni tanácsadás beindítása szept. 29. 

  
Tájékoztatás az iskolapszichológusi 

munkáról (óralátogatás, 9. évfolyam) 
szept. 29. 

    

Egészségügyi felmentések, könnyítések 

bekérése, a 9-12. osztályos sportolók 

kérvényeinek és igazolásainak 

adminisztrálása 

 folyamatos 

  
Matematika levelezős versenyekre történő 

jelentkezések 
szept. 29. 

  
Az iskolamúzeum bemutatása a 9. évfolyam 

diákjainak 
folyamatos 

  
Élménybeszámoló a 2017. augusztusi 

finnországi tantestületi kirándulásról 
szept. 29. 

 30. 
18.00 órától szalagtűző ünnepség a Hódos 

Imre Rendezvénycsarnokban 
 

OKTÓBER       

    Felvételi tájékoztató elkészítése okt. 5. 

 4-8. 

Határtalanul pályázat: a kolozsvári Apáczai 

Csere János Elméleti Líceum csoportjának 

látogatása 

 

  6. 
Megemlékezés az aradi vértanúkról az 

iskolarádióban az első órában 
  

 10.  
Részvétel a Debreceni Egyetem Európai 

Nyelvi Koktélbár című rendezvényén 
 

 10. A Nagyerdő napja – tanulmányi séta  

    Az OSAP statisztika elkészítése okt. 10. 



    
Tanulmányi területek kódjainak megküldése 

a Felvételi Központnak 
október 20. 

    Felvételi tájékoztató megjelentetése  október 20. 

    

Az Érdi Magyar Földrajzi Múzeum 

igazgatójának, Dr. Kubassek Jánosnak a 

meghívása 

 október 27. 

  Véradás szervezése október 27. 

  
Szelet a vitorlába! – pályaválasztási 

rendezvényen való részvétel 
október 

  Az Arany János-busz iskolánkban (PIM)  

  
Szintfelmérő dolgozatok kiértékelése, 

statisztika készítése 
okt. 16. 

 13-14. 20. Xantus János környezetismereti 

vetélkedő Kolozsváron 

 

 20. 
Rákóczi Szövetség pályázata – ünnepi 

műsor Margittán 
 

 24. 
Olasz Fesztivál – versenykiírás, iskolák 

értesítése, online jelentkezési lap elkészítése 
 

 20. Megemlékezés október 23-ról   

  

Könyvbemutató és beszélgetés: ’56, te 

suhanc – az 1956-os forradalom és 

szabadságharc magyar játék-, tévé-, 

animációs és kísérleti filmek tükrében 

(szerk. Szűk Balázs) 

 

    

Tanulásmódszertani, konfliktuskezelési  és / 

vagy relaxációs csoportok beindítása igény 

szerint 

okt. 27. 



    
Preventív szűrő teszt felvétele, kiértékelése a 

9. évfolyamon 
okt. 27. 

    OKTV első fordulóinak lebonyolítása  

  
Az általános iskolák értesítése a tanulók 

tanulmányi eredményeiről 
október 31. 

  Csapatépítő tréning DÖK- tagoknak október 27. 

  Halloween buli október 27 

  
30 - nov. 

3. 
Őszi szünet   

NOVEMBER    

  6-7. 11. évfolyamos záróvizsga irodalomból    

 8. 
14 óra Matematika megyei verseny iskolai 

fordulója 
 

 9. 
Finnország 100 éves – műsor a Belvárosi 

Közösségi Házban 
 

 

13. Kiállítás a Csokonai Vizuális Műhely 

Galériájában – Válogatás a Lácacsékei 

Művésztelep gyűjteményéből 

 

  14-17. Csokonai-napok:   

 

14. 
14.30: Tehetségkutató verseny  

Kémiai kísérletek -  bemutató  

  

  

  

  

15. 

  

  

  

9. évfolyam: koszorúzás Csokonai sírjánál 

(rövidített órák) 
  

12. évfolyam: koszorúzás, látogatás a 

Verestemplomban 
  

10. évfolyam: irodalmi séta   

11. évfolyam: múzeumlátogatás   

  

16. Nyílt nap - bemutató órák;  a 3. órától - 

rövidített órák  

Szülői értekezlet a 8. osztályos tanulók 

szüleinek 17.00 

  

  

  

  

17. Tanításmentes munkanap   

Elsősavató  

Debrecen városfejlesztési tervei – előadás 

(meghívott előadó) 
  

Házibajnokságok döntői   

Debate angol nyelvi verseny  



Pályaorientációs nap   

  Részvétel a Fizikus Napok rendezvényein november vége 

  22. 
17.00 óra: szülői értekezlet, 18 óra: tanári 

fogadóórák 
  

  
Bemutató óra a szülőknek – olasz-magyar 

két tanítási nyelvű képzés 
 

  Adatszolgáltatás kompetenciaméréshez november 20. 

    Reading in English verseny szervezése  november vége 

DECEMBER       

  6-8. Karácsonyi vásár   

    
Implom József helyesírási verseny iskolai 

fordulója 

december első 

hete 

  
Nyolcadik osztályosok magyar 

vetélkedőjének szóbeli fordulója 

december első 

hete 

    
Ingyenes DExam próbanyelvvizsga 

szervezése 

december 

közepe 

  8. 
14 óra: Arany Dániel országos matematika 

verseny iskolai fordulója 
  

    
Lelki egészséggondozás az ünnepekre és az 

első félév végére koncentrálva  
  

 9. Természetjáró kör: kirándulás a Zemplénbe  

    
Játékdélután németeseknek a Fazekas 

Általános Iskola diákjaival 

december első 

hete 

    Karácsonyi ünnepség az Idősek otthonában 
december 

közepe 

    Karácsonyi adománygyűjtés  
december 

közepe 

 19. 
Karácsonyi koncert a Megtestesülés 

templomban 
 

  Karácsonyi Röplabdatorna dec. 21. 

  21. Karácsonyi ünnepség, nyugdíjas találkozó   

  Nyitott olvasóköri foglalkozás dec. 21. 

  

Kiállítás a Csokonai Vizuális Műhely 

Galériájában – Csetneki József sárospataki 

festőművész 

dec. 21. 



  Iskolai irodalmi pályázat meghirdetése dec. 21. 

  
dec. 27-

január 2. 
Téli szünet   

JANUÁR       

  20. 8.osztályosok felvételi írásbelije   

  22. 
Felvételi dolgozatok javítása - tanításmentes 

munkanap 
  

  23-24. Félévi osztályozó konferenciák   

    Félévi értesítők kiosztása  február 2. 

  
Iskolai olvasói verseny az Arany-emlékév 

alkalmából 
január 31. 

  Savaria történelmi verseny január 31. 

  
Pályaválasztási tanácsadás (önismereti 

kérdőívek, beszélgetés) 
január 31. 

  
Önismereti tréning igény szerint (tanárok / 

diákok / DÖK-tagok)  
január 31. 

  

Kiállítás a Csokonai Vizuális Műhely 

Galériájában; a Magyar Kultúra Napjának 

megünneplése – Stefanovits Péter 

Munkácsy-díjas grafikusművész 

január 31. 

 
jan. 27 – 

febr. 1. 
Sítábor   

FEBRUÁR       

 1.  8 órától Próbaérettségi olasz nyelvből, 12. D  

 2. 
Nevelőtestületi értekezlet – tanításmentes 

munkanap 
 

 
február 

eleje 

Tanulmányi kirándulás a Velencei 

Karneválra, 9. KNY és 9. D osztály 
 

  7. 
17.00 óra szülői értekezlet a 12. évfolyam 

számára 
  

    
Kazinczy szépkiejtési verseny iskolai 

fordulója 

február első 

hete 

    
 Olvasottszöveg-értési háziverseny német 

nyelvből kezdők és haladók számára 

 február 

második hete 



 23. 

Megemlékezés a kommunista diktatúrák 

áldozatairól iskolarádión keresztül az első 

órában  

  

    
A tavaszi érettségi vizsgák megszervezése, 

összesítő jelentés megküldése 
február 15. 

  14. 14.30-15.30: Matematika háziverseny   

  16.  Zrínyi matematika tesztverseny   

  
Hallás utáni szövegértés háziverseny angol 

nyelvből (11. és 12. évfolyam) 
 

    NETFIT felmérések folyamatos 

    Ábel Jenő latin fordítási verseny 
február első 

hete 

    Francia civilizációs háziverseny február 28. 

  Télbúcsúztató február 28. 

MÁRCIUS       

 5-6. 
8. osztályosok szóbeli felvételije - 

tanításmentes munkanap márc. 5. 
 

 5-9.  Pénzügyi és vállalkozói témahét  

 8. Nőnapi köszöntés  

  14. Témanap: megemlékezés március 15-ről   

 14. 

A Szatmárnémeti Kölcsey Ferenc 

Főgimnázium színjátszó körének fogadása, 

ünnepi műsoruk megtekintése 

 

    
A pedagógusok beiskolázási tervének 

elkészítése 
  

  Országismereti vetélkedő - angol nyelv márc. 28. 

  Természetjáró kör: kirándulás a Mátrába márc. 28. 

  
Próbaérettségi biológiából a biológia 

tagozaton tanítási órákon 
március közepe 

 20. 10 óra: Kenguru matematikaverseny   

 21. 
Szülői értekezlet a 9-11. évfolyam számára 

(17 óra), Fogadóórák (18 óra) 
 

 21. 
Bemutató óra a biológia tagozaton a szülők 

számára 
 



 22. 
A víz világnapja városi rendezvényein való 

részvétel, látogatás a Vízműveknél 
 

   23-24. 

Országos Olasz Fesztivál a Debreceni 

Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumban 

március 23.: tanításmentes munkanap 

  

 28. 
1. óra: Próba kompetenciamérés a 10. 

évfolyamon matematikából 
 

  Véradás szervezése márc. 28. 

  Részvétel a megyei latinos vetélkedőn  

  
Visszacsatolás a felvett pszichológiai 

tesztekre 

márciustól 

folyamatos 

  

Kiállítás a Csokonai Vizuális Műhely 

Galériájában – Bemutatkozik a Halköz 

Galéria 

 

 
29 - ápr. 

3. 
Tavaszi szünet  

ÁPRILIS    

 

4. 
Tanítási nap az első 3 óra megtartásával  

11 óra: Próbaérettségi matematikából a 

végzős osztályokban (tanítási nap az első 3 

óra megtartásával) 

  

11 óra: Kompetencia alapú próbamérés 

magyarból – 10. évfolyam  
 

11 óra: Szóbeli év végi vizsga angol 

nyelvből 11. évfolyam, 10. F 
 

 4-8.  

Határtalanul pályázat: a Debreceni Csokonai 

Vitéz Mihály Gimnázium csoportjának 

utazása Erdélybe 

 

 11. 
Irodalmi pályázat eredményhirdetése– a 

költészet napja alkalmából 
 

    
Nyelvhelyességi háziverseny német 

nyelvből kezdők és haladók számára 
április első hete 

    
Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny 

iskolai fordulója 

április második 

hete 

    Próbaérettségi francia nyelvből április közepe 

 16. 
Megemlékezés a holokauszt áldozatairól 

iskolarádión keresztül az első órában 
  

 

21. 
Tanításmentes munkanap 

DÖK-nap: 
 



Interaktív fizikaverseny  

Activity verseny  

Sakkverseny  

Lyukkamera-fényképezés szakértő 

fényképész bevonásával 
 

 23-27. 

Fenntartható fejlődés és környezetvédelem 

témahét (plakátkiállítás, biológiai totó, 

szemétszobrászat, filmvetítés) 

 

 25. 
Olaszos végzős diákok búcsúztatója és Festa 

Italiana 
 

    
Tanulásmódszertani csoport 

kontrollvizsgálata 
április vége 

  
Prevenciós előadások szervezése a 

Kékkereszt Egyesület közreműködésével 
 

  
Kiállítás a Csokonai Vizuális Műhely 

Galériájában – Tarnóczi József 
 

MÁJUS    

 2. Osztályozó konferenciák a 12. évfolyamon  

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

 4. Ballagás 17 órától  

 7-28. Írásbeli érettségi vizsgák   

  7. Tanításmentes munkanap   

  8-9. Délutáni tanítás (rövidített órák 12.00 órától)   

 14-19. 
Év végi vizsga a biológia tagozatos 

tanulóknak biológiából (9-11. évfolyam) 
 

  23. 
Anyanyelvi és matematikai alapkészségek 

országos mérése  
  



  Operakaland   

    Nárcisz-futás   

  Medve matematika akadályverseny  

  
Szövegértési háziverseny angol nyelvből (9. 

és 10. évfolyam) 
 

 24-25. 
Év végi szóbeli vizsga olasz nyelvből 9-11. 

évfolyam 
 

  

Kiállítás a Csokonai Vizuális Műhely 

Galériájában – Olajos György Munkácsy-

díjas festőművész 

 

  NETFIT eredmények feltöltése máj. 31. 

JÚNIUS       

  1. 
Év végi írásbeli vizsgák olasz nyelvből  9-

11. évf. 
  

 1. Pedagógusnapi köszöntő  

  
Kompetencia alapú mérés a 9. évfolyamon 

magyarból (tanítási órákon) 
jún. 8. 

 4. 

Nemzeti összetartozás napja - megemlékezés 

iskolarádión keresztül az első órában 

Trianon emlékműsor 

 

  
Rákóczi Szövetség pályázata: ünnepi műsor 

Nagykaposon vagy Szatmárnémetiben 
 

  7-14. 

Szóbeli érettségi vizsgák emelt szinten - a 

vizsgáztatásra felkért kollegák számára 

távollét biztosítása 

  

 8. 
Év végi szóbeli vizsga olasz nyelvből 9-11. 

évfolyam (javítóvizsga) 
 

  Értékelő közgyűlés (DÖK) jún. 12. 



  14. Osztályozó konferenciák 9-11. évfolyamon   

    Önismereti tréning tanároknak   

    
Beiskolázás tervezése a 2018/2019-es 

tanévre 
  

  18-29. Szóbeli érettségi vizsgák középszinten  

  21. 
Beiratkozás a felvett 8. osztályos tanulók 

részére  
  

  25. 9 óra: Tanévzáró ünnepség   

  29. Nevelőtestületi záróértekezlet   

  
Összesítő jelentés megküldése a 

fenntartónak az érettségi vizsgákról 
június 29. 

 
 július 

első hete 
Turisztikai tábor  

  
 július 

első hete 
Vízitábor  

 


