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Az épület ma… 



… és régen 



Iskolánk hat évfolyamos koedukált gimnázium, mely az 

érettségire és a felsőoktatási tanulmányokra készíti fel a 

tanulókat (7-12 évfolyam)  



 

 

 

A Debreceni 

Református 

Leánynevelő 

Intézetetet 1838-

ban alapították, 

majd a fejlesztés 

(1859; 1874) a 

kibontakozás és 

virágzás (1908-

1948) korszaka 

után bekövetkezett 

az államosítása, 

megszüntetése 

(1952. július 3.). 

 



Az intézmény híres tanára és igazgatója Dóczy Gedeon volt. 

Róla nevezték el később (1928) az Intézményt, amit ő maga, 

34 éven keresztül (1874-1908) vezetett. 

 



A hat évfolyamos 

képzést 1996. 

szeptember 1-től 

indította el a  

Debreceni Református 

Kollégium Gimnáziuma,  

Győri József 

igazgatósága idejében. 

 



Iskolánk híres tanítványa és tanára is volt Szabó Magda Kossuth-díjas írónő, aki 

élete során mindig fontosnak tartotta a Dóczy hagyományainak és kultúrateremtő 

hangulatának tovább élését és fennmaradását. Erre tekintettel a legfontosabb 

irodalmi vonatkozásokat az Abigél és a Régimódi történet c. műveiben találjuk 

meg. 



Az újonnan alapított iskola  

-(2000-2002) között a 

Debreceni Református 

Kollégium Gimnáziumának 

Dóczy Gedeon 

Taigintézményeként, majd  

-2002. szeptember 1-től 

önálló intézményként 

működik.  

-Első igazgatója néhai 

Kunszabóné Dancs Edit, 

(2000-2006) akinek sikerült 

egy modern felszereltségű, 

korszerű és magasan képzett 

tantestülettel rendelkező 

iskolát szerveznie, melynek 

továbbfejlesztésében aktívan 

részt vállalt akkori helyettese 

Ilyés Ilona, igazgató asszony. 

 



Az iskola további fejlesztésében oroszlánrészt vállalt  

Dr. Korsós Bálint néhai igazgató, (2007-2014) akinek sikerült 

Európai Uniós pályázat segítségével beépíteni (2011) a 

tetőteret és ezzel teljesen a XXI. századi elvárásoknak is 

megfelelő épületegyüttest kialakítani. 



A Dóczyban jelenleg a hat évfolyamon 16 osztályunk van,  418 tanulóval, 

Ilyés Ilona igazgató asszony vezetésével. 



Minden hétkezdő istentiszteletet 

a Kossuth Utcai Református 

Templomban tartunk. 



A tanórák mellet sokféle programot kínálunk a diákjainknak, ahol önkéntes 

munkát és iskolai közösségi szolgálatot (IKSZ) egyaránt végezhetnek. 

 



Köszönöm szépen a figyelmet! 
 

 

 

 

Átadom a szót, a képet és a hangot a diákoknak 

 Madarász Blanka 10.B tanuló (DÖK elnök) 

Bodnár Lili Anna 9.A tanuló (Diák-Fényképész) 


