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Iskolánk diákönkormányzata elsődlegesen a tanulók érdekeinek képviseletére jött létre.
Jogvédelmi

funkciója

mellett

azonban

fontos

szabadidős

programszervezési,

közösségszervezői tevékenység.
Tervszerű program kialakításával fogalmazzuk meg működésünk főbb irányelveit. A DÖK
önállóbbá teszi a diákokat, változatosabbá teszi a diákéletet.
Programjainkat a hagyományok ápolásával, ugyanakkor új feladatok, célok kitűzésével
tervezzük. A diákok javaslata alapján keressük azokat az új elemeket, amelyekkel még
vonzóbbá, tartalmasabbá tehetjük programjainkat. A diákok több örömöt lelnek az általuk
szervezett programokban, sikerélményhez juttatja mind a programot előkészítő, mind az abban
részt vevő tanulókat.
Célunk:
-A tartalmas iskolai élet kialakítása a nevelőtestület támogatásával. A tanévet akkor tekinthetjük
sikeresnek, ha a hagyományos rendezvények, iskolánkban szokássá vált programok mellett új
elemekkel is gazdagíthatjuk a mindennapokat.
Az alsó és felső tagozatos diákok szabadidős programjainak összehangolása, egységes éves
munkaterv elkészítése, a projektek és témahetek programjainak közös tervezése.
A diákönkormányzat működési területei, feladatai:
1.A tanulók érdekeinek képviselete az iskolavezetésben, a nevelőtestületben és az
iskolaközösségben.
2.A diákok mindennapi életének megszervezése, az iskola belsőkommunikációs csatornái:
- az iskolafolyosóin elhelyezett hirdetőtáblák szerkesztése /DÖK, versenyek, stb./
- a diákok folyamatos tájékoztatása programokról, rendezvényekről és az őket érintő iskolai
eseményekről a hirdetések megszervezésével, diákgyűlések alkalmával
3.A társadalmilag hasznos munkák irányítása:
- papírgyűjtés évente kétszer ősszel és tavasszal
- hasznos elem, kupak, műanyag flakongyűjtése folyamatosan
- hulladékgyűjtés akciószerűen
–„Te szedd!” .
Kulturális rendezvények segítése:
- rendezvények, kiállítások, közösségi szabadidős programok szervezése
- Diáknap
- Iskolai projektekben és témaheteken való részvétel

TAGOK
1. Guruz Tamás
2. Béres Zorka
3. Pohiba Roxána
4. Szőke Viktória
5. Budai Emese
6. Honti Liliána
7. Gortva Márton
8. Nagy Áron
9. Berta Flóra
10. Szomszéd Imre
11. Végh Gréta
12. Tóth Dalma
13. Balog Balázs
14. Simon Péter
15. Tamás Benedek
16. Kerekes Tamás
17. Göbölyös Vanessza
18. Koós Bence

Éves munkaterv
SZEPTEMBER
-

alakuló ülés

-

vezetőség választás, házirend

-

az éves munkaterv megbeszélése, programjavaslatok

-

papírgyűjtés indítása

-

Márton napra rajzverseny

-

Őszi PET palack és papírgyűjtés

OKTÓBER
-

ehető zöldségszobor-verseny, kiállítás

-

felkészülés a Márton napi rendezvényre

NOVEMBER
-

DÖK gyűlés

-

Márton napi lakoma, vetélkedő

DECEMBER
-

karácsonyi ajándékozás

-

Mikulás ünnepségek szervezése

-

karácsonyi cipős doboz gyűjtés

-

karácsonyi vásár

JANUÁR
-

papírgyűjtés

FEBRUÁR
-

DÖK gyűlés

-

Farsang, zsákbamacska, tombola

-

kvíz feladat

MÁRCIUS
-

A Víz Világnapja kvíz

-

üveggyűjtés

-

papírgyűjtés

-

zenei kvíz

-

házibajnokság (foci)

ÁPRILIS
-

DÖK gyűlés

-

Te Szedd program keretében szemétszedés

-

Föld napi kvíz

MÁJUS
-

DÖK gyűlés

-

Diáknap előkészítése

-

eredményhirdetések

JÚNIUS
-

éves munka értékelése

-

Diáknap

1.) A diákság életében új elemként jelent meg az „Év diákja”cím elérésének lehetősége. Ezt
szeretnénk hagyománnyá tenni. A cím elérésének komoly feltételei vannak. Mindenki lehet az
év diákja, ha:
- a magatartása példamutató;
- szorgalmasan tanul;
- képességeihez mérten, érdeklődésének megfelelőn részt vesz versenyeken;
- tárasaival, tanáraival szemben segítőkész, lehet rá számítani;
- a közösség életébe aktívan bekapcsolódik;
- egy osztály jelöli őt;
- a jelöltek közül ő kapja a legtöbb szavazatot;
A választás eredményét a tanévzáró ünnepségen ismertetjük, ahol a választott diák elnyeri az
„Év diákja” címet, és a vele járó jutalmat.
Valamint minden hónapban megválasztjuk a „hónap diákját”. Feltételei ugyanazok, mint az
év diákja cím elnyerésénél.
Szeptemberben a 8., októberben a 7., novemberben a 6., decemberben az 5., januárban a 4.,
februárban a 3., márciusban a 2. és áprilisban az 1. osztály tanulói közül.
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