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1. Helyzetelemzés

Iskolánkban az első évfolyam kivételével minden osztályban működik a Diákönkormányzat.
Az osztályok által megválasztott 2-3 tanuló képviseli a diákközösséget. 
A vezetőség és a tagok megválasztása, a DÖK működése a Diákönkormányzati Szervezeti és
Működési Szabályzat alapján történik.
A  2020/2021-es   tanév   a   Covid-pandémia   miatt   nehéz   feladat   elé   állít   minket.
Egyrészt a klasszikus programjaink nagyrésze kivitelezhetetlen, betartva az Oktatási Hivatal
és járványügyi szabályozás által előírt intézkedéseket. Így a tömegrendezvények, a tanulók
kontaktusai   és   keveredése   elkerülhetetlenek   lennének.
Ugyanakkor intézményünkben az alsó és felső tagozat közös önkormányzatot működtet, jelen
szabályozás értelmében azonban a két tagozat tanulói nem keveredhetnek.
A   fő   cél   a   tanévben,   hogy   a   körülményeknek   megfelelő,   akár   online   környezetet   is
kialakítsunk a DÖK számára.  Eredeti  és hagyományos céljainkat napirenden és szem előtt
tartva,   az   esetleges  változásokra  számítva,  a   szokásos  módon  tervezzük,   illetve   lehetőség
szerint, ha egy adott programnak van online változata, akkor az azon való részvételre való
törekvés.

2. Célok 

Alkalmazkodni a jelenlegi helyzethez, digitalizáció!
1. A diákönkormányzat működésének folyamatos javítása.
2. A tanulók bővülő körének bevonása az iskolai eseményekbe.
3. Az iskolához tartozás érzésének erősítése, karitatív gyűjtések szervezése.
4. A két tagintézmény kapcsolatának szélesítése.
5. Szorosabb együttműködés kialakítása a tagintézmények között. (közös DÖK programok)
6.  A  DÖK  jelenlétének   erősítése   az   iskolában.   (DÖK  lapok,  DÖK  faliújság   szervezése)
7.   Feléleszteni   több,   régebbi   hagyományos   DÖK   programot   (DÖK   kaszinó,   ötösgyűjtő
verseny, stb)
8. Pályázatok-kiírások megcélzása.

3. Feladatok

1. Az iskolanapok méltó megünneplése.
2. Pályázatok, rendezvények tervezése, levezetése, értékelése.
3. A tanulók jogainak és kötelességeinek tudatosítása, kiemelten a kötelességeket, a Házirend
és az Etikai kódex betartása.
4. Az iskola és környezete esztétikai képének szinten tartása, javítása.

4. Feladatterv

Időpont Program
Szeptember Alakuló gyűlés 

Takarítási világnap, az iskola környezetének rendbetétele, festés 
„Sulizsák” program megkezdése./Kontaktban vagyunk, jelenleg 
szünetel./



Október    Papírgyűjtés, PET palack és kupakgyűjtés elemgyűjtés.(GÁT 
alapítvánnyal.) 
DÖK gyűlés
„Mókázd át az éjszakát”-„Sportold át az éjszakát!” 
/Lehetőség szerint, Digitális verzióban. Online felületen, online 
szabadulószobás-megosztott filmnézős/ hangoskönyves , 
nyomozós játékokkal, esport./

November  DÖK gyűlés
Halloween party
/Online felületen, vagy osztályonként./

December Adventi koszorúkészítés
DÖK gyűlés
Mikulás
Karácsonyfa díszítés, mézeskalácssütés
Karácsonyi forgatag
„Tőlem-Neked” kézzel készült ajándékozás.
Használt játék gyűjtés.

Január    DÖK gyűlés
DÖK Nap-Nagy László nap.
/Kivitelezhető szintén online felületen. Videókkal, kvízekkel, 
online feladatokkal, Kahoot, stb. termekhez kötve./
Magyar kultúra napja: mese-, novella-, versíró pályázat, ,illetve 
animáció-és rajz pályázat.

Február       Balázsolás
DÖK gyűlés
Iskolai Kulturális bemutató
Valentin-napi szív küldi iskolarádió
/Szokásos módon mindenképp kivitelezhető,/

Március DÖK gyűlés
Papír-iskolazsák gyűjtés hasonlóan, egész hónapra 
átültetve./Szünetel./

Április          Hosszú sorok éjszakája-(Sportold át az éjszakát)/ Éjszakai 
sport/mozi nap (alsó)
DÖK gyűlés
Pályaorientációs nap
Digitális témahét

Május        DÖK gyűlés
Váradi Show.

Június             DÖK jutalomkirándulás
Tanévzáró buli

Budapest, 2020. szeptember 11.       Kormos Gábor

           DÖK t.t.
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