1998/1999
1998. szeptember 1-jén közel tízéves előkészítés után az általános iskolák 1. és 7. évfolyamán
a nemzeti alaptanterv, ismertebb nevén a NAT alapján kezdődött meg a tanítás.
Az Országgyűlés növelte az oktatási intézmények központi támogatását és visszaállította a
hittanoktatáshoz nyújtott állami hozzájárulást.
1998. nyarán a fenntartó főiskola jóvoltából megszépültek a tantermek és a folyosók,
megújult a nevelői szoba és a titkárság. Utóbbiba fax készüléket is vásároltunk.
Ebben a tanévben érkezett egyszerre tíz új pedagógus intézményünkbe, új vezetőt választott
az 1-2. osztályos és a művészeti munkaközösség dr. Józsa Miklósné és Brincken Györgyné
személyében, egész napos látogatásra fogadtuk a japán oktatási minisztérium delegációját, s
egész hétre a kárpátaljai vízkárosult gyerekeket!
A Vox Iuventutis Gyermekkar Lublinba, tantestületünk 26 tagja Kézdivásárhelyre, aerobik
csapatunk a hollandiai világbajnokságra utazott.
Megnyitottunk az idegen nyelvi tanműhelyt a 127-es tanteremben és a számítógépmúzeumot a 323-as szobában, valamint megkezdtük a tantermi bútorzat teljes cseréjét.
1999. április 14-én a parlamenti képviselőkkel együtt részt vettünk a Habsburg-ház
trónfosztásának 150. évfordulója alkalmából tartott ünnepi istentiszteleten a Református
Nagytemplomban .
A hónap végén az intézményvezető hollandiai tanulmányúton járt, május elején hat napot
töltött nálunk viszontlátogatáson a lublini kórus.
A tanév befejezte után 60 tanulót vittünk el az iskola történetének első nyári hittantáborába,
Füzérradványba.

1999/2000
1999 nyarán az Országgyűlés már másodjára módosította a Közoktatási törvényt, amely
előírta az oktatási miniszter számára a kerettanterv kiadását.
A Kormány és a Magyarországi Református Egyház megállapodást kötött, amely egyebek
közt garantálta és kiszámíthatóvá tette az egyház finanszírozását.
A tanulókat és tanárokat felújított vizesblokkok, kifestett tantervek várták. A napköziben négy
új nevelő kezdte meg munkáját, s a szülők igényeinek eleget téve az ötödik évfolyamon is
indítottunk napközis csoportot. A tanév elején megalakult a hitoktatók munkaközössége.
Folytatódott a tantermi bútorzat teljes cseréje a 16-os, a 103-as, a 100-es, a 317-es és 324-es
tanteremben. Beszereztünk 2-2 db kazettás és CD-s magnót, diavetítőt, írásvetítő-vásznat,
valamint 4-4 db diktafont és nyomtatót, 6 db írásvetítőt és 11 db számítógépet. Kiépítettük az
iskolai számítógépes strukturált hálózatot, új fénymásolót vettünk a tanári szobába.
A szeptemberi tanári bibliaórán dr. Bölcskei Gusztáv püspök hirdette közöttünk Isten igéjét.
Októberben tartottuk az első Kulturális Gálát a kézdivásárhelyi vendégek közreműködésével.
Ekkor indultak a Reformációi Esték is.
Novemberben iskolánkban járt Szövényi Zsolt , az oktatási minisztérium felsőoktatási
főosztályvezető-helyettese.
December 21-én disznótort láthattunk iskolánk udvarán.
2000. februárjában rendeztünk először tornatermünkben az első évfolyamos beiskolázási
szülői értekezletet.
Márciusban kértük felvételünket az Alkotó Pedagógusok és Nevelőintézmények
Egyesületébe. E hónap végén zajlott le intézményünk szervezésében a tanítóképző főiskolák
gyakorlóiskoláinak I. országos konferenciája.
Május elején rendeztük meg a Lovardában az első Táncgálát.
Júniusban került sor az első Lajtorja-vetélkedőre a könyvtárban.
A nyári szünetben 80 tanuló vett részt a telkibányai hittantáborban, a VOX IUVENTUTIS
Gyermekkar pedig ezüstérmet nyert az I. Kórusolimpián, Linzben.

2000/2001

Az új tanév szokatlanul korán – augusztus 28-án kezdődött.
A nyári szünetben új bútorzatot kapott a 104-es, a 105-ös, a 126-os, a 203-as, a 204-es a
205-ös és a 206-os tanterem.
Megtörtént a földszinti ablakok rácsozása, a tornatermi ablakok nyithatóvá tétele, az aula
burkolatának cseréje. Megkezdődött a COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési
Program I. intézményi modelljének – a partnerközpontú működésének – kiépítése.
4 új kolléga érkezett.
A testnevelési munkaközösség vezetését Sarkadi Ferenc, az idegen nyelvi munkaközösség
vezetését Gavallérné Hajdú Mária vette át.
2000 szeptember 1-jétől betöltöttük a szabadidő-szervezői munkakört és polgári szolgálatost
foglalkoztattunk pedagógiai asszisztensként.
Szeptemberben hollandiai tanulmányúton járt iskolánk küldöttsége.
Októberben Debrecen volt a gyakorlóiskolai igazgatók tudományos konferenciájának
helyszíne.
A kollégák részt vettek iskolánk reformációi istentiszteletén a Nagytemplomban, majd rövid
látogatást tettek intézményünkben.
Novemberben Balla Árpád tartott előadást nevelési értekezletünkön a bevezetendő
kerettantervről.
Decemberben 26 pedagógus képviselte tantestületünket
Csendesnapon. Ebben a félévben volt először őszi szünet.

az

Országos

Református

Tavasszal 3 fő vett részt az APNE ibrányi iskolakonferenciáján.
2001 márciusában a lelkész és az igazgató áhítatot, illetve előadást tartott a Debreceni
Egyházmegye közgyűlésén.
Áprilisban nálunk zajlott a főiskolai hallgatók országos énektanítási versenye.
Májusban előbb holland vendégeket fogadtunk, majd a Duna TV forgatott iskolánkban.
Június elején a VOX IUVENTUTITS Gyermekkar Lublinba utazott.
A hittantábornak ismét 80 résztvevője volt, ezúttal ismét Füzérradványban.

2001/2002

A tanévet megelőző nyári szünetben új arculatot kapott iskolánk ebédlője és megkezdődött a
tanulópadok és székek felújítása a 102-es, a 111-es, a 117-es, a 118-as, a 119-es, a 129-es és a
131-es tanteremben. Az elavult bútorzat cseréje is megtörtént a tanév folyamán.
A társadalmi munkaközösség élére Szepesi Istvánné, a testnevelési munkaközösség élére
ismét Tibáné Nagy Klára került.
Határozott idejű kinevezéssel két új kollégát alkalmaztunk, GYES-ről hárman érkeztek vissza.
Augusztusban tartottunk először tanévkezdő tanári csendesnapot. A tanévnyitó értekezleten
Derencsényi István esperes volt a vendégünk.
Október közepén a győri Apáczai Napokra utazott a gyakorlóiskola küldöttsége. November
30-án és december 1-jén rendeztük meg az APNE iskolakonferenciáját.
December 14-én került sor a nyolcadik évfolyamosok tánciskolai záróvizsgájára.
2002 tavaszán jártunk először a március 15-i ünnepségsorozaton Kézdivásárhelyen és a
Nyergestetőn.
A tavaszi szünet előtt négyfős delegáció vett részt az APNE miskolci iskolakonferenciáján.
Áprilisban ismét iskolánk volt helyszíne a főiskola által szervezett országos anyanyelvi
tanítási versenynek és ekkor volt utoljára délutáni hangverseny a nem zenetagozatos tanulók
közreműködésével.
A tanévzáró értekezletet közös vacsorával zártuk a főiskola új díszudvarán.
Ezen a nyáron indult a Rotary Klub nemzetközi nyári tábora, ahol diákságunkat két hetedik
évfolyamos tanuló képviselte.
Ebben a tanévben vezettük be a kerettantervre épülő helyi tantervet az 1. és 5. évfolyamon, és
részesei voltunk az országos mérési-értékelési rendszer létrehozásnak.

2002/2003

Az Országgyűlés a nyár folyamán ismét módosította a közoktatási törvényt, mely megszabta,
hogy a tanítási év ezentúl minden év szeptemberének első munkanapján kezdődik és minden
év június hónap 15-én, illetve ha ez a nap nem munkanap, a június 15-ét megelőző
munkanapon fejeződik be.
Szeptember 1-jétől a közalkalmazotti bértábla alapján a fizetési fokozatokhoz tartozó
garantált illetmények átlagosan ötven százalékkal emelkedtek.
A tanítási napok száma 185-ről 180-ra csökkent.
A szakmai munkaközösségek oktatási anyag- és eszközszükségleteinek kielégítésére a zsinati
eszköztámogatásból vásároltunk 1-1 mikrohullámú sütőt és diavetítőt. 2 db lemezjátszót, 3 db
vetítővásznat, 4-4 számítógépet és nyomtatót, 7 db írásvetítőt és 8 db CD-játszós
magnetofont.
Kilenc új kollégát alkalmaztunk határozott idejű kinevezéssel, egy polgári szolgálatost pedig
rendszergazdaként foglalkoztattunk. Megújult a tornaterem padlózata és a teljes körű festést is
elvégezték.
Szeptemberben részt vettünk az Országos Református Tanáregyesület centenáriumi ülésén a
Református Kollégiumban.
Októberben a III. Országos Szakértői Konferencia keretében „80 perc alatt a Föld körül”
címmel szenzációs országismereti játék részesei voltak felső tagozatos osztályaink.
November végén 26 pedagógus képviselte tantestületünket az Országos Református
Csendesnapon.
Decemberben törvényességi ellenőrzés zajlott intézményünkben, melynek során mindent
rendben találtak.
2003 február elején rövid időre vendégünk volt Mang Béla felsőoktatási helyettes államtitkár.
Májusban a Magyar ATV készített filmet diákjainkról.
A tanévzáró értekezletet svédasztalos fogadás zárta a kora esti órákban az ebédlőben.
Ebben a tanévben köszöntöttük először az iskolánkban 10, 15, 20, 25, 30 éve tanító
kollégáinkat.

2003/2004
Ebben a tanévben kellett felülvizsgálnunk pedagógiai programunkat és elkészítenünk az
intézményi minőségirányítási programot. Meg kellett határoznunk az iskolai írásbeli
beszámoltatások formáit, rendjét, korlátait, az otthoni (napközis és tanulószobai)
felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elveit és korlátait; a
tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket.
A tanév elején vásároltunk egyebek közt 4 db FLIPCHART táblát, 5 db számítógépet, 10-10
térképet és CD-játszós magnetofont.
Korszerűsítettük a bútorokat a 101-es, a 116-os és 211-es számú tanári szobákban.
Határozott idejű kinevezéssel három új kollégát alkalmaztunk.
2003 szeptember 4-én a debreceni városi televízió Erőnk forrása című vallási műsora
iskolánkat mutatta be.
Szeptember 11-én avatták a főiskola új tetőterét, melynek építése több mint egy évig
leszűkítette tanítványaink udvari mozgási lehetőségét.
Októberben helyet biztosítottunk a Csokonai Pedagógiai Intézet szakmai napjának és részt
vettünk a Gyakorlóiskolák Iskolaszövetségének első országos módszertani konferenciáján
Szegeden.
Novemberben rendezte meg a főiskola a Körlánc országos konferenciáját, ahol házigazda
szerepet töltöttünk be és szekcióülések helyszínei voltak tantermeink.
December 19-én gyűltünk össze először karácsonyi és újévi köszöntésre a 123-as számú
tanári szobában.
2004 februárjában tartottuk hatodik alapítványi bálunkat a feldíszített tornateremben.
Márciusban delegáltakat választottunk a főiskolai tanácsba és a bizottságokba, áprilisban
pedig az igazgatótanácsba.
Június elején megnyitottuk a Simonyi Napokhoz kapcsolódó rajzkiállítást az előcsarnokban.
A gyakorlóiskola reformátussá válásának 10. évfordulójáról a Nagytemplomban megtartott
ünnepi tanévzáró istentiszteleten emlékeztünk meg.
Isten igéjét Bölcskei Gusztáv püspök hirdette közöttünk.
Június végén menetrendszerűen részt vettünk a határon túli magyar tanítók továbbképzésének
lebonyolításában.

2004/2005
2004 nyarán a fenntartó jóváhagyta pedagógiai programunkat és intézményi minőségirányítási
programunkat.
A zsinati eszköztámogatásból vásároltunk 1-1 diafilmvetítőt és videomagnót, 2-2 írásvetítőt
és, 4-4 db lemezjátszót és térképet, 6 db CD-játszós magnetofont és 11 kerámiatáblát.
Normatív támogatásból szereztünk be 1-1 CD-írót és DVD írót, 6 db nyomtatót, 8 db
számítógépet és 10 db monitort.
Internet-hozzáférést biztosítottunk a 24-es, a 303-as, a 322-es tanteremben, a 6-os, a 101-es, a
116-os, a 132-es, a 211-es, a 308-as, a 320-as, a 323-as tanári szobában, a 120-as és 122-es
igazgató-helyettesi irodában.
A HCCP rendszer előírásainak megfelelően közel 10 millió forint értékben kicseréltük a
gyakorlóiskolai konyha elavult berendezéseit. Tantestületünkbe két új nevelő érkezett.
Az első évfolyamon megjelent a szöveges értékelés, az ötödik évfolyam után a hatodikon is
2,5 órával csökkent a tanulók heti óraszáma.
Október elején 6 előadással vettünk részt a Gyakorlóiskolák Iskolaszövetségének második
országos módszertani konferenciáján Baján.
A hónap végén a teljes felső tagozat képviselte iskolánkat a budapesti Papp László
Sportarénában megrendezett Református Iskolák Találkozóján.
Decemberben Gáspár József kollégánk elment a minden élők útján.
2005 tavaszán a gyakorlóiskola reformátussá válásának 10. évfordulója alkalmából jubileumi
évkönyvet jelentettünk meg.
Áprilisban MESEVILÁG címmel színjátszó fesztivált szerveztünk az alsó tagozat részére.
Május végén iskolánkba látogatott az ausztriai Feldkirch város Pedagógusképző Főiskolája
által fenntartott gyakorlóiskola tanárainak küldöttsége.
Június elején megalakult az új összetételű iskolaszék.

2005/2006

A nyár folyamán a főiskola főigazgatója aláírásával jóváhagyta iskolánk szervezeti és
működési szabályzatának módosítását, ezzel egy időre lezárult az iskolai dokumentumok
legitimációjának folyamata.
Vásároltunk 13 db kerámiatáblát és 14 korszerű számítógépet.
Erre a tanévre mindössze egy új kollégát alkalmaztunk, ugyanakkor két kolléganő érkezett
vissza GYES-ről.
Új vezetőt választott az 1-2. osztályos, a társadalomtudományi és az idegen nyelvi
munkaközösség Kiss Sára, Dióssyné Nanszák Andrea és Ordasiné Király Csilla személyében.
Működési engedélyünkben egységes szerkezetbe foglalták a normatív hozzájárulás és
támogatás igényjogosultságát megalapozó tevékenységeket, valamit a normatíva
jogcímenkénti legmagasabb tanulólétszámot.
Szeptember elején 30 tanulónk és 3 kollégánk részt vett a Gyakorlóiskolák
Iskolaszövetségének első, balatoni táborozásán.
Ismét ősszel volt a nyolcadik évfolyamosak tánciskolája, a záróvizsgára december elején
került sor.
A decemberi tanári bibliaórán már másodszor szolgált közöttünk Derencsényi István esperes.
2006 január elején az iskola lelkésze és igazgatója képviselte az iskolát a hagyományos
püspöki fogadáson.
Február 1-jén, a leendő első évfolyam beiskolázási szülői értekezletén levetítettük a főiskola
kommunikáció szakos hallgatói által készített, iskolánk egy napját bemutató filmet.
Márciusban a nevelőtestület támogatta a fenntartó szándékát az intézményvezető
megbízásának meghosszabbításával kapcsolatban, hasonlatosan az iskolaszékhez, az
igazgatótanácshoz és a főiskolai szenátushoz. Megerősítést kaptak az igazgatóhelyettesek is.
Áprilisban sikeresen megrendeztük az Éneklő Ifjúság Országos Szakmai Napokat.
Májusban a gyakorlóiskola
Iskolaszövetsége.

igazgatóját

alelnökké

választotta

a

Gyakorlóiskolák

A hónap végén iskolánk küldöttsége látogatást tett a feldkirchi testvérintézményben.
Az utolsó előtti tanítási napon megtartottuk az évente esedékes tűzriadót.
A tanév végére elkészült a tantestület tablója, melyet az előcsarnokban helyeztük el.

2006/2007

Az Országgyűlés nyári ülésszakán módosult a közoktatási törvény. A legfontosabb változások
a következők voltak:
az általános iskolák ötödik és hatodik évfolyamán 25-50 százalékra emelkedett az az időkeret,
amelyben a nem szakrendszerű oktatást meg kell szervezni, első ízben ötödik évfolyamon a
2008/2009. tanévben; az intézményi minőségirányítási programnak tartalmaznia kell az
intézményben vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus
munkakörben
foglalkoztatottak teljesítmény értékelésének szempontjait és az értékelés rendjét; a
2006/2007-es tanévben a munkáltató elrendelhette, hogy a pedagógus a rendes munkaidőn
belül, munkaköri feladatként külön díjazás nélkül a munkakörére, beosztására megállapított
kötelező órájánál többet tanítson.
Iskolánkban a díjazás nélküli heti két óra megtartásának elrendelésére nem került sor.
A tanév kezdetére kifestették iskolánk előcsarnokát, a folyosókat és a lépcsőházakat, valamint
szigetelték a konyha tetejét.
Vásároltunk 6 db kerámiatáblát.
Az újabb számítástechnika szaktanterem kialakításához beszereztünk 19 db számítógépasztalt, 17 db számítógépet és 1 db projektort.
Tantestületünkbe öt új kolléga érkezett.
A művészeti munkaközösség Gömöry Lászlónét választotta vezetőjének, a testnevelési
munkaközösség élére ismét Sarkadi Ferenc került.
2006-ban pénteki napra esett a szeptember 1-je, ezért ezen a napon nyitottuk meg a tanévet
ünnepi istentisztelet keretében.
Októberben részt vettünk a Gyakorlóiskolák Iskolaszövetségének harmadik országos
módszertani konferenciáján Budapesten és megrendeztük a Református Iskolák X. Országos
Tanulmányi Versenyét.
2007 februárjában sokadik alkalommal biztosítottunk helyet a Sári Gusztáv Megyei
Történelem Verseny számára.
Április végén kiállítással és jubileumi hangversennyel ünnepeltük az ének-zene tagozat
fennállásának 50. évfordulóját.
Június elején a felső tagozat kiszálláson járt a Tiszántúli Református Egyház által megvásárolt
Füredi úti református templomban. A diákönkormányzati napot az egész iskola a Víg-Kend
majorban töltötte.
Az első „Az Év Pedagógusa” cím adományozása.
A tanévzáró értekezletet június 22-én tartottuk.

2007/2008

A tanév elején volt a 30. évfordulója annak, hogy felépült a Nyomtató utcai 24 tantermes
iskola. Az épületet a Péterfia Utcai Ének-Zene Tagozatos Általános Iskola és a Debreceni
Tanítóképző Főiskola Gyakorló Általános Iskolája diákjai és tanárai népesítették be.
A költözést és berendezkedést követően 1977. szeptember 5-én tartották a tanévnyitó
ünnepséget, a tanítás pedig szeptember 12-én kezdődött meg. Némi bizonytalanság és az
iskolák összevonása körüli hullámok lecsillapodása után a fiatal intézmény a Tanítóképző
Főiskola fenntartásába került. Az így létrejött iskola a mai napig nagyszerűen ötvözi a
jogelődök legkiválóbb hagyományait.
A zenetagozat tevékenysége és a főiskolai hallgatók gyakorlati képzése jelenleg is a korábbi,
magas színvonalon folyik.
Mindannyian büszkék lehetünk a Kölcsey Ferenc nevére és a református szellemiségű
nevelés-oktatásra is.
Az új tanévre ismét sikeresen felkészültünk. A nyáron felújítottuk a tornaterem világítását és
elektronikai rendszerét, s újabb számítógépeket vásároltunk.
Tantestületünkbe két új és két régi-új kolléga, GYES-ről egy kolléganő érkezett.
A normtív állami finanszírozás 2007. szeptember 1-jétől történő csökkenése miatt négy
álláshely szűnt meg iskolánkban.
Alapító okiratunk kiegészült a Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel
Otthonában tanuló sajátos nevelési igényű gyermekek nevelés-oktatásával.
Szeptemberben egész napos tantestületi kirándulást tettünk határainkon túl, októberben népes
csapattal vettünk részt a Gyakorlóiskolák Szövetségének negyedik országos módszertani
konferenciáján Szekszárdon. November végén második alkalommal rendeztünk napközis
játszóházat óvodások részére.
2008 januárjában benyújtottuk pályázatunkat az Észak-Alföldi Operatív Program „
Közoktatási intézmények korszerűsítésének támogatása” című pályázatára.
Márciusban egyidőben volt két küldöttségünk külföldön: Cipruson és Kézdivásárhelyen.
Április végén kétnapos munkaközösségi foglalkozás keretében hallgatta meg a tantestület a
szekszárdi konferencián elhangzott előadásokat.
A szomszédunkban felépült piac épületének átadása után megtörtént az iskola kerítésének
helyreállítása.
Május 28-án volt iskolánkban az országos kompetenciamérés, mely – mint utóbb kiderült –
kimagasló eredményeket hozott.
A ballagás és a tanévzáró ünnepség helyszíne a tornaterem volt az egész napos eső miatt.
A vakáció első napjaiban kezdetét vette a nyílászárók cseréje és a korszerű hőszigetelés az
iskola keleti homlokzatán.
Augusztus végén már folyamatban volt az iskola előtti díszudvar kialakítása a FÓRUM
Debrecen építésének hajrájával egyidejűleg.

2008/2009
A tanévnyitó istentiszteletet szeptember 1-jén, hétfőn 8 órától tartottuk a Református
Nagytemplomban.
Szeptember 8-a és 12-e közt 30 diákunk vett részt a Gyakorlóiskolák Iskolaszövetségének II.
nyári táborozásán, Csillebércen.
A művészeti munkaközösség Szakál Lászlót, a 3-4. osztályos munkaközösség Dióssyné
Nanszák Andreát, a társadalomtudományi munkaközösség Erdei Zoltánnét választotta
vezetőjének.
A tantestület Kassára kirándult szeptember 19-én.
A 100. tanári bibliaórán dr. Bölcskei Gusztáv püspök szolgált közöttünk igemagyarázattal,
melyet a záruló zsinati ciklus értékelése követett.
Októberben a Magyar Államkincstár ellenőrizte a sajátos nevelési igényű tanulók utáni
normatív igénylésének törvényességét. Ismét vendégül láttuk a kézdivásárhelyi Bod Péter
Tanítóképző küldöttségét. A Biblia évéhez kapcsolódóan megnyitottuk a Biblia-kiállítást. Az
őszi szünet előtt rendeztük meg a Református Iskolák XII. Országos Tanulmányi Versenyét.
Novemberben átadták az iskola szomszédságában felépült FÓRUM Debrecen
bevásárlóközpontot, s 90 óvodás részvételével ismét napközis játszóházat szerveztünk. A
karácsonyi és újévi köszöntőre december 20-án délben került sor.
Január 13-án tájékoztató szülői értekezleten mutatkoztunk be a leendő első évfolyamos
tanulók szülei számára. Ezen a napon tettük nyilvánossá új honlapunkat www.kistk.hu
címmel.
Február 5-én volt az alsós farsang, február 9-én pedig a felsős suli-buli.
A hónap utolsó pénteki napjának délutánján tanári sportnapot tartottunk.
Március 26-án a Nagytemplomi Református Egyházközség ifjúságának ÉDEN zenekara adott
nagysikerű koncertet iskolánk tornatermében.
Április elején egy japán gyermekkórus látogatott hozzánk Tokióból.
Két új rendezvényünk is volt ebben a hónapban: irodalmi vetélkedő „A költészet tavasza”
címmel, s környezetvédelmi vetélkedő-sorozat a „Négy elem napja” elnevezéssel. A hónap
végén a Vox Iuventutis Gyermekkar Egerben járt a Gyakorlóiskolák I. Országos
Kórustalálkozóján.
Májusban rendeztük meg az 5. MESEVILÁG Színjátszó Fesztivált az alsó tagozatos
osztályok részére.
Május 17-én a felső tagozat képviselői a Mester utcai Református Egyházközség vasárnapi
istentiszteletén vettek részt gyülekezeti kiszállás keretében.
Május 22-én nevelőtestületünk részese volt a Magyar Református Egyház Alkotmányozó
Zsinata egész napos debreceni rendezvényeinek.
Június 5-én gazdag szórakozási és étkezési kínálattal egybekötött, rendkívül hangulatos
bolhapiacot tartottunk az iskola belső udvarán.
A tanév hajrájának kiemelt eseménye volt a nyolcadik osztályosok tánciskolai záróvizsgája, a
diák-önkormányzati nap a Víg-Kend Majorban és a tanévzáró istentisztelet.
A ballagás és a tanévzáró ünnepség helyszíne ismét a főiskola udvara volt.
Júniusban megérkeztek a kovácsoltvas padok a felújított keleti homlokzat előtti díszudvarra.
Júliusban és augusztusban megtörtént a nyílászárók cseréje és elkészült a korszerű
hőszigetelés az iskola Vár utcai homlokzatán.

2009/2010
A Református Nagytemplomban tartott tanévnyitó istentiszteleten 148 elsős kisdiák viselte az
iskola nyakkendőjét és jelvényét.
Az első tanítási héten az Alföld TV járt iskolánkban, s a H1N1 vírussal kapcsolatos
ismeretekről kérdezték tanulóinkat.
A harmadik tanítási héten ismét nálunk forgattak, ezúttal az iskolai erőszak volt a téma.
Növendékeink kizárólag jó tapasztalataikról nyilatkoztak a kamera előtt. A tantestület
szeptember 18-án Nagykárolyba, Koltóra és Nagybányára kirándult. A hónap végén a nem
szakrendszerű oktatásról szóló – a Református Pedagógiai Intézet által szervezett –
továbbképzés színtere volt könyvtárunk.
Októberben minden eddiginél több előadással szerepeltünk a Gyakorlóiskolák
Iskolaszövetségének ötödik országos módszertani konferenciáján Pécsett. A hónap közepén
háromnapos ásványkiállítás és vásár volt az iskola előcsarnokában.
Az őszi szünet előtt rendeztük meg a Református Iskolák XIII. Országos Tanulmányi
Versenyét. A nyitó áhítatot Derencsényi István, a Tiszántúli Református Egyházkerület új
főjegyzője tartotta.
November 27-én már negyedik alkalommal szerveztünk napközis játszóházat az óvodások
részére, ezúttal 106 kisgyermekkel és szüleikkel találkoztunk.
December 8-án vendégül láttuk a Gyakorlóiskolák Iskolaszövetségének vezetőit, valamint a
debreceni gyakorlóiskolák igazgatóit a jövő évi konferenciát előkészítő megbeszélésen.
December 22-én délben került sor a hagyományos karácsonyi és újévi köszöntőre.
Január 12-én óriási érdeklődés övezte a leendő első évfolyamos tanulók szülei számára
rendezett szülői tájékoztatót. A jelentkezések magas számára való tekintettel iskolánk
fenntartója engedélyezte újabb elő évfolyamos osztály indítását 1.e néven. Ebben a hónapban
kezdődött az 1-4. évfolyamot érintő iskolagyümölcs-program.
Februárban az LSK Hungária Kft. munkatársai kétnapos intenzív képzést tartottak a
nevelőtestület tagjai részére az interaktív tábla, a dokumentumkamera, valamint a feleltető- és
szavazórendszer használatáról. Két osztálytermünkben szereltünk fel SMART táblát, s
intézményünk ezáltal SMART Referenciaiskolává vált.
Márciusban volt a második SULI-SÜTI árusítás az aulában és a KisTK-s Kottások
hangversenye a tornateremben.
Áprilisban a természettudomány hete zárásaként diákjaink kialakították az udvaron Debrecen
legnagyobb élő szivárványát. A hónap végén 27 tanulónk tett konfirmációi fogadalmat
gyülekezetében.
Májusban iskolánk csapata nyerte a Tiszántúli Református Egyházkerület első illemtan
versenyét, gyülekezeti kiszálláson pedig a Kossuth Utcai Református Egyházközségben
voltunk.
A május 14-i tanár-diák labdarúgó mérkőzés a fiatalok 6:2 arányú győzelmével végződött.
Június elején – az egész napos esőzés miatt - fedél alatt tartottuk a példamutató összefogásról
tanúskodó bolhapiaci rendezvényt.
A tanévzáró istentisztelet perselypénzét a Debrecen–Nagytemplomi Református
Egyházközség IMMÁNUEL Otthona javára ajánlottuk fel, tekintettel arra is, hogy a
gyakorlóiskola 19 halmozottan sérült magántanulójának nevelése-oktatása iskolánk Pacsirta
utcai telephelyén valósul meg.
A 2009-2010. tanévet rendhagyó körülmények közt zártuk, mivel igénybe vehettük a nyári
színház előadásaira felállított színpadot és lelátót. Iskolánk történetében először ballagott négy
párhuzamos osztály.

2010/2011
Az iskola történetében először fordult elő az, hogy hat párhuzamos osztály indult az első
évfolyamon. Ennek következtében a Református Nagytemplomban tartott tanévnyitó
istentiszteleten 175 elsős kisdiák tett fogadalmat a jelenlévő gyülekezet előtt.
A tantestület szeptember 17-én Nagydobronyba, Munkácsra és a Vereckei-hágóhoz kirándult.
Október elején – a Debreceni Egyetem gyakorló intézményeivel közösen - sikerrel rendeztük
meg a Gyakorlóiskolák Iskolaszövetségének hatodik országos módszertani konferenciáját. A
hónap közepén háromnapos ásványkiállítás és vásár volt az iskola előcsarnokában.
A Nagytemplom felújítása miatt a Református Kistemplomban tartottuk a reformációi
istentiszteletet október 28-án. Az őszi szünet előtt került sor a Református Iskolák XIV.
Országos Tanulmányi Versenyére. A nyitó áhítatot Derencsényi István, a Tiszántúli
Református Egyházkerület új főjegyzője tartotta.
November 26-án már ötödik alkalommal szerveztünk napközis játszóházat az óvodások
részére, ezúttal 150 kisgyermekkel és szüleikkel találkoztunk.
December 10-én Betlehem melege címmel továbbképzést és kellemes hangulatú bemutató
órát tartottunk az érdeklődő könyvtárostanárok számára. December 21-én délben a tanári
szobában gyűlt össze a nevelőtestület a hagyományos karácsonyi és újévi köszöntőre.
Január 11-én ismét óriási érdeklődés övezte a leendő első évfolyamos tanulók szülei számára
rendezett szülői tájékoztatót. A jelentkezések magas számára való tekintettel iskolánk
fenntartója másodszor is engedélyezte újabb első évfolyamos osztály indítását 1.e néven.
Február 10-én volt a felsős suli-buli, február 17-én pedig az alsós farsang.
Március első pénteki napjának délutánján rendeztük meg a 3. tanári sportnapot.
A hónap közepén 30 diák és 6 pedagógus utazott Kézdivásárhelyre, ahol részt vettek a
március 15-i ünnepségeken.
Április elején angol, észt, spanyol és török vendégek jártak iskolánkban. Április 12-én és
13-án helyet biztosítottunk az Országos Anyanyelvi Tanítási Verseny számára. A tavaszi
szünet előtt húsvéti istentiszteletet tartottunk a megszépült Református Nagytemplomban.
Május 4-én – a rossz idő miatt - az előcsarnok volt a nyolcadik osztályok ballagási
fotózásának helyszíne, május 6-án telt ház előtt mutatták be az alsó tagozatos osztályok a
MESEVILÁG színjátszó fesztiválra készített előadásokat. Május 18-án összdolgozói
értekezleten vettünk részt a főiskola 301-es számú előadótermében a Református
Hittudományi Egyetem és a Tanítóképző Főiskola közelgő integrációjával kapcsolatban.
Harmadik alkalommal rendeztük meg a bolhapiacot iskolánkban június 3-án, ezúttal ismét
ragyogó napsütésben.
A 2010/2011. tanév legnagyobb diák-önkormányzati rendezvényének helyszíne ezúttal is a
Debrecen határában fekvő Víg-Kend Major volt. Az egész napos program keretében
sokat sportolhattak tanulóink, mivel futóversenyt, váltóversenyt, labdarúgó és kosárlabda
mérkőzéseket is szerveztünk számukra.
A tanár-diák labdarúgó mérkőzést 2:1 arányban az előző tanévben a Labdarúgó Diákolimpia
országos döntőjében 4. helyezést elért diákok nyerték.
A június 14-i tanévzáró ünnepi istentiszteleten először énekelt ifjúsági énekeket a
Nagytemplomi Református Egyházközség Éden zenekara tagjainak kíséretével a templomot
teljesen megtöltő gyülekezet.
Nagyszerű körülmények közt zártuk a tanévet a főiskola udvarán június 15-én.
Tekintettel arra, hogy a hagyományos nyári színház előadásai június 17-én kezdődtek, ismét
igénybe vehettük a felállított színpadot és a nézőtéri emelvényt. Így több mint 1000 ülőhellyel
vártuk az ünnepi rendezvényre érkező kedves vendégeket.

2011/2012
Ebben a tanévben ismét hat párhuzamos osztályt indítottunk az első évfolyamon, így 192
kisgyerek kezdte meg tanulmányait iskolánkban.
Szeptember 5-e és 9-e között 30 diákunk és 3 pedagógusunk vett részt Nyíregyházán a
Gyakorlóiskolák Iskolaszövetségének III. nyári táborozásán.
Október 1-jén az egész iskola együtt emlékezett meg a Zene Világnapjáról a tornateremben. A
Reformációi Esték keretében meghallgattuk a Nagytemplomi Citerások műsorát.
A hónap végén rendeztük meg a Református Iskolák XV. Országos Tanulmányi Versenyét.
Novemberben 231 megtöltött vödröt juttattunk el Kárpátaljára a „Kék vödör-Remény tele”
akció lezártát követően. Az óvodás gyermekek részére szervezett november végi napközis
játszóházba több mint 150 család érkezett hozzánk.
A DRHE Felnőttképzési Központjának, Könyvtár Tanszékének és Kölcsey Ferenc Gyakorló
Általános Iskolájának szervezésében került megrendezésre november 30-án a „Projekt a
könyvtárban" című könyvtárosoknak szóló szakmai nap.
Decemberben tudósítás jelent meg a Hajdú-Bihari Naplóban az iskola Vár utcai bejárata előtti
kaotikus közlekedési állapotokról. Néhány nappal később közigazgatási egyeztetésre került
sor ezzel kapcsolatban a Polgármesteri Hivatalban – sajnos kevés eredménnyel.
2012 januárjában tartottuk a Kölcsey Napok részeként a Városi Iskolák XV. tanulmányi
versenyét.
Január 25-én iskolánkban járt Risztov Éva, a londoni olimpiára készülő magyar
úszóválogatott tagja.
Február 10-én, pénteken délután iskolánk előcsarnoka volt a helyszíne az LSK Hungária Kft.
- SMART által szervezett Interaktív Kool-Túra elnevezésű országos információs körút
debreceni rendezvényének.
Február harmadik hetében tartottuk az alsós farsangot és a felsős suli-bulit.
Március 1-jén a felső tagozat a Bartók Teremben vett részt egy három előadásból álló
egyházzenei hangverseny-sorozat első koncertjén.
A hónap második felében 20. alkalommal biztosítottunk helyet a Sári Gusztáv Megyei
Történelem Verseny számára.
Varga Tamás kétszeres olimpiai bajnok vízilabdással és Gyöngyösi Andrással, a debreceni
vízilabdacsapat vezetőedzőjével találkoztak diákjaink március 21-én.
Április 3-án és 4-én zajlott intézményünkben az Apáczai Kiadó Országos matematika tanítási
versenye.
Április 20-án mutattuk be a szülők részére a MESEVILÁG Színjátszó Fesztiválra készült
rövid színdarabokat.
Április 29-én, a szöuli Myungsung Presbiteriánus Gyülekezet küldöttségének jelenlétében 17
KisTK-s tanuló konfirmált a Református Nagytemplomban.
Május 6-án pünkösdi kiszállásra látogattunk a Debrecen-Józsai Református Egyházközségbe.
Május 11-én volt a nyolcadik évfolyamos tanulók tánciskolai záróvizsgája. Május 16-án a
Bartók Teremben tartottuk a zenetagozatos osztályok hagyományos évzáró hangversenyét.
Június 2-án hálaadó istentiszteleten vettünk részt a Református Nagytemplomban a
református iskolák újraindításának 20. évfordulója alkalmából.
Június 8-án ismét ragyogó időben került sor a bolhapiaci rendezvényre az iskola belső
udvarán.
Június 15-én négy osztály ballagásának szolgált hátteréül a főiskola patinás épülete.
A június 20-i tanévzáró értekezleten tízedik alkalommal köszöntöttük az intézményünkben
10, 15, 20, 25, 30 éve tanító kollégákat.

2012/2013
A tanév 2012. szeptember 3-án kezdődött a Református Nagytemplomban tartott tanévnyitó
istentisztelettel.
A tantestület szeptember 14-én a felvidéki Rozsnyóra látogatott, ahol a tanévnyitó
istentisztelet perselypénzét átadtuk a helyi református általános iskolának.
A szeptemberi tanári bibliaóra vendége dr. Feketéné Kavisánszky Gyöngyi, a Református
Kollégium Óvodájának vezetője volt.
Októberben tizenöt előadással vettünk részt a gyakorlóiskolák hetedik országos módszertani
konferenciáján Győrben.
A hónap utolsó szombatján rendeztük meg a Református Iskolák XVI. Országos Tanulmányi
Versenyét.
Novemberben 250 kék vödröt sikerült megtöltenünk a „Kék vödör – Remény tele”
élelmiszeré és adománygyűjtési akció keretében.
November 16-án került sor felső tagozatunk számára az első ifjúsági hangversenyre a Bartók
teremben.
December 13-án telt ház előtt tartottuk a karácsonyi hangversenyt iskolánk tornatermében.
Január 8-án szokás szerint rengeteg érdeklődő jelent meg a leendő első évfolyamos tanulók
számára rendezett szülői tájékoztatón.
Január 21-én tartottuk meg a Kölcsey Napok részeként a Városi Iskolák XVI. tanulmányi
versenyét.
Február harmadik hetében volt az alsó és felső tagozat farsangi mulatsága. A hónap végén
Népek meséi elnevezéssel rajzfilmeket vetítettünk a könyvtárban.
Március 1-jén kezdődött a nyolcadik évfolyamos tanulók részére szervezett tánciskola.
A húsvéti családi istentiszteletet március 26-án tartottuk a Református Nagytemplomban.
Április 10-én a Debrecen Televízió Esti Közelkép című műsorában az első évfolyam
beiskolázása kapcsán iskolánk is képviseltette magát.
Április harmadik hetében „20 éve református iskolánk” címmel hálaadó hetet szerveztünk sok
érdekes programmal. Április 21-26. között lengyel diákokat fogadtunk Krakkóból.
Május 3-án volt a ballagó nyolcadikos osztályok fotózása a díszudvaron.
A zenetagozat évzáró hangversenyét május 14-én, a nyolcadikosok táncbemutatóját május 17én láthattuk, hallhattuk.
Június 2-án pünkösdi kiszállásra látogattunk a Debrecen-Árpád Téri Református
Egyházközségbe.
Június 7-én napsütéses időben került sor a bolhapiaci rendezvényre a belső udvaron.
A ballagás és tanévzáró ünnepély helyszíne ismét a volt főiskola udvara volt.
Június végén Beregdarócra utazott egy népes csoport a 2013. évi nyári hittantáborba.

2013/2014
A nyár folyamán az előző tanévi bolhapiac bevételét is felhasználva megtörtént az iskola
előcsarnokának arculatváltása. Szeptember elején megkezdődött az építkezés, s a tornaterem
lebontásával és újjáépítésével, valamint a Hunyadi utca felőli egyemeletes épületszárnyra
történő emeletráépítéssel járó munkálatok miatt iskolánk megközelítése kizárólag a Vár utca
felőli bejáraton vált lehetségessé. Szeptember 6-ig ki kellett ürítenünk az iskola épületének
északi szárnyát, ennek következtében négy alsó tagozatos osztályt szaktantermek
átalakításával ideiglenes helyen, a főépületben helyeztünk el. Egyidejűleg a volt főiskolával
közösen használt belső udvar építési területté vált és megépült az iskolánkat a főiskolai
tornatermekkel összekötő folyosó. Reggel 7 és 8 óra között, valamint 16 és 17 óra között
hatalmas mértékű gépkocsiforgalom zajlott a piac felőli közúton, az eredeti nagyság
kétharmadára csökkent első udvaron pedig a gyalogosforgalom sokszorozódott meg. Az
óraközi szünetekben és a délutáni napközis/tanulószobás időszakban az udvari zsúfoltság
időnként az elviselhetőség határáig fokozódott. Mindezek ellenére sem komoly tanulói
baleset, sem közlekedési baleset nem történt. Októberben a Magyarországi Egyházak
Ökumenikus Tanácsa kezdeményezésére iskolánk is csatlakozott a Teremtés hetének
rendezvénysorozatához. A gyermekek munkáiból készült kiállítás az iskola felújított
előcsarnokában volt megtekinthető. Október közepén a hagyományos szakmai kapcsolattartás
keretében fogadtuk a kézdivásárhelyi Bod Péter Tanítóképző hallgatóit és tanárait, valamint
sikerrel vettünk részt a Gyakorlóiskolák Iskolaszövetségének nyolcadik országos módszertani
konferenciáján, Szegeden. A hónap végén 37 iskola 485 versenyzőjének részvételével
rendeztük meg a Református Iskolák XVII. Országos Tanulmányi Versenyét.
Novemberben a „Kék Vödör – Remény tele” élelmiszer- és adománygyűjtési akció keretében
– a szülők támogatásának köszönhetően – 228 vödöröt töltöttek meg a közreműködő tanulók
és pedagógusok. Tornaterem hiányában a Református Nagytemplomban tartottuk a
karácsonyi hangversenyt december 12-én. Időközben az új, kétszintes tornaterem elérte a
harmadik emelet magasságát, és az északi szárny emeletráépítése is megvalósult.
Januárban már 17. alkalommal került sor intézményünkben a Magyar Kultúra Napjához
kapcsolódó városi tanulmányi versenyre a Kölcsey Napok részeként. A megmérettetésen 16
debreceni iskola, valamint 5 debreceni református egyházmegyei gyülekezet közel 200 diákja
vett részt. A Kölcsey Napokat nyitó ünnepi istentiszteleten, a Református Kistemplomban,
120 ezer forint összegű perselypénz gyűlt össze, melyet felajánlottunk a VII. Református
Jótékonysági Bál céljainak megvalósulására. Február végén örömmel nyugtáztuk, hogy a
2013. évi országos kompetenciamérésen növendékeink ismét magasan az országos átlag
feletti teljesítményt nyújtottak. Márciusban tizennegyedik alkalommal vett részt
Székelyföldön a nemzeti ünnepünkkel kapcsolatos megemlékezéseken iskolánk küldöttsége.
Intézményünket ezúttal 32 felső tagozatos tanuló és 4 kísérő tanár képviselte.
Áprilisban ismét a Református Kistemplom fogadta be közösségünket, mivel a Nagytemplom
felújítási munkái még folyamatban voltak. Ezúttal húsvéti családi istentiszteletet tartottunk a
templom belső terét teljesen megtöltve. A hónap végén 16 diákunk konfirmált a felújított
Református Nagytemplomban. A nyolcadik évfolyam tánciskolai záróvizsgáját a volt főiskola
tornatermében rendeztük meg. Május 11-én gyülekezeti kiszálláson vettünk részt a DebrecenSzabadságtelepi Református Egyházközségben.A júniusi bolhapiac az iskola Fórum felőli
udvarán volt, a bevételből rozsdamenetes ivókutakat vásároltunk. Júniusban kellemes nyári
időben zártuk a tanévet a 475 éves Református Kollégium udvarán.

2014/2015
A nyár végére befejeződött a közel egy évig tartó építkezés. Iskolánk belső udvara teljesen
átalakult, az első udvarra lépcsőház épült, a tornaterem felső szinttel bővült, s a korábban
egyemeletes épületszárny az emeletráépítésnek köszönhetően minden részében
megfiatalodott. Időközben új szomszédjaink, a Debreceni Református Kollégium Általános
Iskolája és a Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma is elfoglalták helyüket a volt
tanítóképző főiskola épületében.
Szeptember 7-én délután iskolánkba látogatott Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke.
Megtekintette a földszinten és az emeleten lévő tornatermeket, valamint az azokat kiszolgáló
helyiségeket. Néhány kosárra dobást követően megismerkedett a szabadtéri kondiparkkal és a
műanyag borítású futópályával is. A tantestület szeptember 20-án a horvátországi Eszékre
látogatott, ahol a tanévnyitó istentisztelet perselypénzét átadtuk a helyi református általános
iskolának.
A kézdivásárhelyi Bod Péter Tanítóképző hallgatói és tanárai 2014. október 12-én
este érkeztek
Debrecenbe.
Fogadásukra
az
iskola
udvarán
került
sor.
A diákokat a KisTK-s tanulók családjainál, a felnőtteket a DAB Székház vendégszobáiban
szállásoltuk el. A hónap végén tizennyolcadik alkalommal rendeztük meg a Református
Iskolák Országos Tanulmányi Versenyét, melyen ezúttal 40 iskola 458 versenyzõje vett részt.
November 17-től iskolánk, a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola
Facebook-on is elérhetővé vált.

a

A karácsonyi hangversenyt a Református Nagytemplomban tartottuk 2014. december 11-én.
Januárban tizennyolcadik alkalommal rendeztük meg iskolánkban a Magyar Kultúra
Napjához kapcsolódóan a Kölcsey Napokat.
Február végén megtudtuk, hogy ismét magasan az országos átlag feletti teljesítményt
nyújtottak növendékeink az előző évi országos kompetenciamérésen!
Iskolánk szép hagyományaihoz tartozik, hogy a Nagytemplomi Református Egyházközséggel
együttműködve évről évre felkínáljuk a keresztelkedés lehetőségét azon családok gyermekei
számára, akik még nincsenek megkeresztelve. A felkészítés a gyakorlóiskolában történik, a
keresztség kiszolgáltatására pedig a Református Nagytemplomban kerül sor.
Idén a március 22-i, vasárnapi istentiszteleten volt a keresztelő, melynek szolgálatát a
felkészítő lelkész, Oláh István végezte. A gyülekezet szeretetétől övezve 11 gyermek részesült
a keresztség sákramentumában.
Tizenegyedik alkalommal rendezte meg iskolánk a Mesevilág Színjátszó Fesztivált április 20án, ezúttal a Vojtina Bábszínházban. A Református Nagytemplomban 2015. április 26-án
ünnepi istentisztelet keretében 11 KisTK-s tanuló konfirmált.
Gyülekezeti kiszálláson vett részt iskolánk küldöttsége 2015. május 10-én a Mikepércsi
Református Egyházközségben.
A nyolcadik évfolyamos tanulók részére szervezett tánciskola záróvizsgáját május 11-én
tartottuk a Lovardában.

A viharos idő miatt a Református Nagytemplomban zártuk a tanévet 2015. június 15-én.

2015/2016
2015. szeptember 14-e és 18-a között a magyar-lengyel diákcsere program újabb
állomásaként Krakkóban járt iskolánk 16 diákból és 3 tanárból álló küldöttsége.
A kézdivásárhelyi Bod Péter Tanítóképző hallgatói és tanárai október 11-én este érkeztek
Debrecenbe. Október 13-án került sor a Kulturális Gálára az Egyetemi Templomban.
Október 22-én rendeztük meg a Református Iskolák XIX. Országos Tanulmányi Versenyét
41 iskola 485 versenyzőjének részvételével.
November utolsó pénteki napjának délutánján 148 nagycsoportos óvodást hoztak el szüleik a
napköziben szervezett bemutató kézműves foglalkozásra és játszóházba.
Decemberben gyertyagyújtással egybekötött adventi reggeli áhítatokat tartottunk iskolánk
előcsarnokában.
A nyugalmazott kollégák, a gyes-en lévő kismamák és a nevelőtestület hagyományos adventi
találkozóján húsz vendéget köszöntöttünk.
Ebben az évben is a Református Nagytemplomban tartottuk a karácsonyi hangversenyt
december 10-én és a karácsonyi családi istentiszteletet december 17-én.
A 2016. január 5-i tájékoztató szülői értekezletet követően bemutató tanítási órákat tartunk a
leendő első osztályos gyermekek szülei részére.
Tizenkilencedik alkalommal rendeztük meg iskolánkban a Magyar Kultúra Napjához
kapcsolódóan a KÖLCSEY NAPOKAT.
Január végén örömmel állapítottuk meg, hogy az elmúlt 12 hónapban 109 982 látogatója volt
honlapunknak.
Február elején útjára indítottuk a megújult, mobil eszközökre is optimalizált honlapot.
Ekkor vette kezdetét a gyermekélelmezésben a Nemzeti Sócsökkentő Program.
Kimagaslóan szerepeltek tanulóink a STYLUS országos szépírási verseny döntőjében, melyet
a vésztői Kis Bálint Református Általános Iskolában rendeztek meg 2016. február 26-án.
Szokatlanul korán, március 22-én gyűltünk össze a húsvéti családi istentiszteletre a
Református Nagytemplomban, mivel két nap múlva kezdődött a tavaszi szünet.
Tizenkettedik alkalommal rendezte meg iskolánk a Mesevilág Színjátszó Fesztivált április 11én, ismét a Vojtina Bábszínházban. Április 18-22. között lengyel diákokat fogadtunk
Krakkóból. Ezekben a napokban volt intézményünkben az országos anyanyelvi tanítási
verseny és a természettudományi hét is.
A Református Nagytemplomban április 24-én ünnepi istentisztelet keretében 33 KisTK-s
tanuló konfirmált.
A nyolcadik évfolyamos tanulók részére szervezett tánciskola záróvizsgáját május 2-án
tartottuk a Lovardában.
Iskolánk ének-zene tagozata fennállásának 60. évfordulója alkalmából jubileumi tanévzáró
hangversenyt rendeztünk 2016. május 22-én a Kölcsey Központban.
Június 1-jén felavattuk Kölcsey Ferenc mellszobrát az iskola díszudvarán. A szobor Juha
Richárd szobrászművész alkotása.
Nyolcadik alkalommal rendeztük meg június 3-án a bolhapiacot a belső udvaron, melyet a
délután négy órakor lezúduló zivatar miatt idő előtt be kellett fejeznünk. Június 5-én
gyülekezeti kiszálláson jártunk a Monostorpályi Református Egyházközségben.
Az esős idő miatt a Református Nagytemplomban zártuk a tanévet 2016. június 15-én.

2016/2017
A tanév 2016. szeptember 1-jén kezdődött a Református Nagytemplomban tartott tanévnyitó
istentisztelettel. Az elmúlt tanévet 1095 tanulóval zártuk, az új tanévet 38 osztályban 1150
diákkal kezdtük.
Októberben vette kezdetét iskolánkban a Református Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény Országos Értéktermő Tehetségközpontjának gazdagító programja
matematika, történelem, biológia és fizika tantárgyból.
A hónap végén huszadik alkalommal rendeztük meg a Református Iskolák Országos
Tanulmányi Versenyét, melyen 38 iskola 490 versenyzője vett részt.
November utolsó pénteki napjának délutánján 107 nagycsoportos óvodást hoztak el szüleik a
napköziben szervezett bemutató kézműves foglalkozásra és játszóházba.
Decemberben csatlakoztunk a Magyar Református Szeretetszolgálat és a Dorcas
Segélyszervezet tartósélelmiszer és tisztítószer gyűjtő akciójához. Az adományok
összegyűjtéséhez a Dorcas Segélyszervezet Kék Vödröt, a Magyar Református
Szeretetszolgálat környezetbarát Szeretetdobozt használt.
Jelentős érdeklődés övezte az első osztályba készülő gyerekek szülei részvételével tartott
tájékoztatót 2017. január 10-én.
Január 20-án huszadik alkalommal rendeztük meg iskolánkban a Magyar Kultúra Napjához
kapcsolódóan a Kölcsey Napokat.
A Kárpát-medence református iskolái „Bibliaolvasó nap”-ja nagytemplomi nyitó
rendezvényén iskolánk diákjai és pedagógusai résztvevőként és felolvasóként, Vox Iuventutis
Gyermekkarunk pedig szolgálattevőként vettek részt január 31-én..
Február végén megtudtuk, hogy ismét magasan az országos átlag feletti teljesítményt
nyújtottak növendékeink az előző évi országos kompetenciamérésen!
Március elején megkezdődött a nyolcadik évfolyamos tanulók részére szervezett tánciskola.
Áprilisban értesültünk arról, hogy az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a Kölcsey
Ferenc Református Gyakorló Általános Iskolát érdemesnek ítélte az “Oktatási Hivatal
Bázisintézménye” cím viselésére.
2017. május 16-án a Lovardában tartottuk az ének-zene tagozatos osztályok jubileumi
tanévzáró hangversenyét. Május 28-án gyülekezeti kiszálláson jártunk a DebrecenNagysándor telepi Református Egyházközségben.
Négy év elteltével ismét a belső udvaron tartottuk a ballagást és a tanévzáró ünnepséget. A
ragyogó időben csaknem teljesen megtelt a hatalmas tér. A nyolcadik évfolyamosok műsorát
és búcsúztatását, a zászló és a tabló átadását, valamint az igazgatói beszédet a kitüntetések és
jutalmak átadása követte. A felemelő alkalom az alsó tagozatosok vakációt köszöntő
előadásával és a végzős diákok elballagásával ért véget.

2017/2018
A fenntartó által benyújtott sikeres pályázatnak köszönhetően a nyár folyamán megtörtént az
épület nyugati homlokzatának hőszigetelése, az elavult nyílászárók cseréje (a keleti
homlokzat földszinti részén is), a tető szigetelésének javítása, valamint a fűtés és világítás
korszerűsítése. Ugyanakkor saját forrásból sor került a konyha főzőterének teljes körű
modernizálására és a 123. számú tanári szoba átalakítására. Új bútorzatot kapott az iskolai
ebédlő. Az első tanítási naptól az iskolarádió rendszeréhez csatlakoztatott dallamcsengő
kellemes hangja jelezte a tanítási órák kezdetét és végét.
Huszonegyedik alkalommal rendezte meg iskolánk a Református Iskolák Országos
Tanulmányi Versenyét 2017. október 27-én.
Október 31-én a reformációi emlékév záró alkalmán, a Papp László Sportarénában iskolánk felső
tagozatos kórusa, a Vox Iuventutis Gyermekkar is a fellépők közt szerepelt.

A Magyar Református Szeretetszolgálat a korábbi évekhez hasonlóan ebben a tanévben is
meghirdette a „Nyilas Misi Pakk – Cipősdobozba zárt szeretet” adomány programját, amihez
iskolánk is csatlakozott november folyamán. Novemberben és decemberben tanulóink
családjainak adományaként 237 Kék Vödröt, 358 Nyilas Misi cipősdobozt és 103 darab
Mikulás-csomagot ajánlhattunk fel a nélkülöző családok, betegek és gyermekek számára.
Decemberben gyertyagyújtással egybekötött adventi reggeli áhítatokat tartottunk iskolánk
ünnepi díszbe öltözött és fényárban úszó előcsarnokában. A karácsonyi hangversenyt és a
karácsonyi családi istentiszteletet ismét a Református Nagytemplomban tartottuk.
Az óvodások számára szervezett november végi napközis játszóházhoz hasonlóan az első
osztályba készülő gyerekek szüleinek részvételével tartott tájékoztatót is hatalmas érdeklődés
övezte 2018. január 10-én.
A hosszadalmas várakozás elkerülése érdekében előzetes jelentkezési lehetőséget
biztosítottunk az alsó és felső tagozatos szaktanári fogadóórákra február folyamán.
Márciusban tizennyolcadik alkalommal vett részt Székelyföldön a nemzeti ünnepünkkel
kapcsolatos megemlékezéseken iskolánk küldöttsége. Intézményünket ezúttal 20 felső
tagozatos tanuló és 4 kísérő tanár képviselte.
Ebben a tanévben 55 diákunk vett részt a konfirmációra történő felkészítésben, s tett vizsgát
és fogadalmat gyülekezetében.
A húsvéti családi istentiszteletet 2018. március 27-én tartottuk a Református
Nagytemplomban.
Április harmadik hetében „25 éve református iskolánk” címmel hálaadó hetet szerveztünk sok
érdekes programmal.
Májusban az osztálykirándulások napján erős lehűléssel kísért heves esőzések voltak.
Tízedik alkalommal rendeztük meg június 1-jén a bolhapiacot a belső udvaron.
Először fordult elő iskolánk történetében az, hogy egyszerre öt nyolcadikos osztály vett
búcsút intézményétől.

