A diákönkormányzat éves munkaterve a 2020-2021. tanévre
A diákönkormányzat célja, hogy iskolánk tanulói befolyásuk alatt tartsák a mindennapi
diákéletet, az iskolavezetéssel és a tantestülettel együttműködve érvényesítsék jogaikat és
gyakorolják kötelezettségeiket.

A diákönkormányzat célja:

- a diákjogok védelme
- a diákok érdekeinek képviselete
- a véleménynyilvánítás biztosítása
- a hagyományok őrzése és újak megteremtése
- az iskolán belüli jogérvényesítés, illetve kötelességteljesítés
- a tartalmas, színes diákélet feltételeinek megteremtése
- a tagok számára lehetőség biztosítása a közéleti tevékenység elsajátítására, gyakorlására
A diákönkormányzat működési területe, feladatai:

1.

A diákok mindennapi életének megszervezése.

Az iskola belső kommunikációs

csatornái:


az iskola aulájában elhelyezett hirdetőtábla szerkesztése



a diákok folyamatos tájékoztatása programokról, rendezvényekről és az őket
érintő eseményekről a diákgyűlések alkalmával



rendszeres jelenlét iskolánk honlapján az aktualitásoknak megfelelően



fontosabb események, programok, eredmények hirdetése rádión keresztül

2. Társadalmilag hasznos munkák irányítása: papírgyűjtés évente kétszer
3. Kulturális rendezvények segítése: közösségi, szabadidős programok szervezése (DÖK
nap).
Ebben a tanévben is az ÖKO iskolai program hatékony megvalósítása érdekében szoros
kapcsolatot kívánunk kialakítani iskolánk ÖKO csoportjával. Az együttműködésünk akkor
lesz sikeres, ha a környezetvédelmi, takarítási, egészséges életmódra nevelő rendezvényeken
minél több tanuló részt vesz. A tavalyi évhez hasonlóan, idén is az ÖKO munkatervet szem

előtt tartva határozzuk meg éves feladatainkat, bekapcsolódva iskolánk környezetnevelési
programjába. Az ÖKO környezeti munkacsoport mellett továbbra is szoros együttműködést
szeretnénk ápolni az alsós, valamint az angolos munkaközösséggel. Célunk továbbá az alsó és
felső tagozatos diákok szabadidős programjának összehangolása is.

A DÖK szervezeti felépítése:
A 4. évfolyamtól kezdve minden osztály minimum 2 fővel képviselteti magát a DÖK
általános gyűlésein általában havi egy alkalommal ill. szükség szerint. A megválasztott
képviselők feladata, hogy tájékoztassák az diáktársaikat a DÖK tevékenységéről, az aktuális
feladatokról, képviseljék osztályuk érdekeit, véleményét.

Éves munkaterv – tervezet
A Koronavírus miatt a programok az EMMI miniszterének mindenkori szabályzatai
szerint történhetnek meg
Szeptember:
- A DÖK alakuló gyűlése: tisztségviselők megválasztása, az éves munkaterv megbeszélése
(szept-okt.)
- DÖK elnök megválasztása
- Takarítási világnap – tisztasági őrjárat elindítása– ÖKO
- Autómentes világnap
- Park gondozása, fejlesztése, segítése
Október: - DÖK gyűlés
- DÖK klub - játék
- A legvirágosabb osztály versenyének elindítása
November:
- DÖK gyűlés
- Karácsonyi ajándékgyűjtés gyerekeknek

December:
- DÖK gyűlés
- Mikulás – alsóban és felső tagozaton diszkó
Január:
- DÖK gyűlés: félévi munka értékelése; a második féléves feladatok megbeszélése
- Újévi nagytakarítás: együtt-egymásért önkéntes takarítás – ÖKO
Február:
- DÖK gyűlés
- Farsangi mulatság – (alsó és felső tagozaton)
Március:
- DÖK gyűlés
- Tavaszi papírgyűjtés
- Mezítlábas park gondozása, fejlesztése
Április:
- DÖK nap: akadályverseny - kézművesprogramok
- Tavaszi virágültetés: környezetünk szépítése, iskolánk díszítése
Május:
- DÖK gyűlés
- Legvirágosabb osztály kihirdetése – ÖKO
- Ügyeletes csapattal kirándulás szervezése
Június:
- DÖK gyűlés: a második féléves munka értékelése
- Évvégi diákprogram szervezése
Kovács Csilla
DÖK-segítő tanár

