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Készítette: Hársfalviné Balázsi Katalin - alsós Diákönkormányzatot segítő tanár
A munkatervet megvitatta és elfogadta az alsós Diákönkormányzat képviselete
2016. szeptember 12.-én

A Diákönkormányzat az iskola tanulói által létrehozott érdekképviseleti szerv,
tevékenységét a jogszabályokkal és az iskolai szabályzatokkal összhangban,
demokratikus elvek alapján végzi.
Alapfeladata, hogy tagjait megtanítsa az érdekképviseletre, jogaik és
kötelességeik

figyelembe

vételével,

azokkal

összhangban;

javaslat

és

véleménynyilvánításra az iskola működésével és a tanulókkal kapcsolatos
valamennyi kérdésben.
A Diákönkormányzat összetartó, az iskoláját szerető közösséggé szeretné
formálni az itt tanuló diákokat.
Célja és feladata az iskola belső és külső kapcsolatrendszerének építésében és
ápolásában való közreműködés, a diákság tájékoztatása és bevonása az iskola
rendezvényeinek szervezésébe.
A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási
intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos kérdésekben.
Tagjait minden osztályközösség delegálja, osztályonként 2 tanulót. Különböző
programokat szervezünk a diákok részére, a közösség fejlesztését, az osztályok
közötti jó viszonyt próbáljuk elősegíteni, fenntartani.
Célunk, hogy minden diák jól érezze magát iskolánkban, naprakész információi
legyenek az iskolai programokról, a diákokat érintő rendezvényekről.
Az osztályképviselők minden hónapban legalább egyszer üléseznek, valamint
minden DÖK rendezvény előtt összegyűlnek, hogy megbeszéljék a teendőket.
Ezeken a gyűléseken a diák képviselők elmondhatják véleményeiket,
javaslataikat.
Iskolánkban a diákönkormányzat a DÖK SZMSZ ismeretében, DÖK segítő
tanár segítségével tevékenykedik.
A DÖK éves munkatervének összeállításakor figyelembe veszi, és feladatai közé
beépíti a tanév feladatait.
Programjainkat a hagyományok ápolásával, ugyanakkor új feladatok, célok
kitűzésével tervezzük.
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Házirendünket minden tanév elején felülvizsgáljuk.
Szeptemberben, februárban és júniusban diákküldött-gyűlést tartunk, ahol
tájékoztatjuk iskolánk tanulóit a diáktanács munkájáról, az éves programról,
beszámolunk az eltelt időszak eseményeiről, eredményeiről illetve az előttünk
álló feladatokról.
Az ÖKO ISKOLAI munkaterv programjainak megvalósításában aktívan részt
veszünk.
A kisiskolások szüleit meghívjuk rendezvényeinkre, lehetőség szerint bevonjuk
őket a rendezvények előszervezési, lebonyolítási munkálataiba.
Támogatjuk, hogy az alsós és felsős DÖK tagok segítsék egymás munkáját –
véleménynyilvánítással, aktív segítségadással.
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IDŐTERV
Szeptember
 Az osztályok DÖK képviselőinek megválasztása( 2 fő)
Határidő: 2016. szept. első hete
Segítők: osztályfőnökök
 Szülők tanácsa- Az új éves feladatok megbeszélése, tapasztalatok
Határidő: 2016. 09.06.
Felelős: DST
 Alsós DÖK alakuló gyűlés : 2 fő delegálása az osztályokból
 az éves program megbeszélése,
 reszortfelelősök megválasztása
 a DÖK titkár megválasztása
 önálló DÖK faliújság tervezése-feladatok megbeszélése
 a tisztasági őrjárat szervezése
 diák-ügyelet szervezése
 Az ÖKO udvarral kapcsolatos feladatok megbeszélése
Határidő: 2016.09.09.
Felelős:DST
 Iskolai Diák-küldött közgyűlésen való részvétel, éves programok
megvitatása, elfogadása, javaslatok
Határidő: 2016.09.23.
Felelős:DST
 Szent-Györgyi nap-egészségnevelési programok tervezése, szervezése
Határidő: 2016.09.16.
Felelős: osztályfőnökök
 Papírgyűjtés
Határidő: 2016.09.19.
Felelős:DST , osztályfőnökök
 A Nemzetközi hulladékgyűjtő nap alkalmából „tisztasági őrjárat”osztályok tisztasági vetélkedője , energiatakarékosságra való odafigyelés–
havonta egy alkalommal
Határidő: 2016.09.23.
Felelős: DST
 A magyar népmese napja- „Kedvenc mesém”-rajzpályázat
Határidő: 2016.09.30. Felelős: DST
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 Kisállat bemutató az állatok világnapja alkalmából
Határidő: 2016.09.30.
Felelős: Bendzsák Istvánné, osztályfőnökök, napközis nevelők
Október
 Diáktanács megbeszélés- TÓTÁGAS játszóház
Tervezett határidő: 2016. 10. 07.
Felelős: DST
 DÖK” spuri” A 4.és 3. osztályosok ügyességi versenye
Tervezett határidő: 2016. 10. 27.
Felelős: DST

November
 Őszi szünet: 2016.11.02.-2016. 11.04.
 Tagozatgyűlés: DÖK tagok bemutatkozása, papírgyűjtés,”Kedvenc
mesém”- rajzpályázat eredményhirdetése, aktualitások
Határidő: 2016. nov.8.
Felelősök: DST és osztályfőnökök
 Diáktanács megbeszélés -TÓTÁGAS játszóház
Tervezett határidő: 2016. november 11.
Felelős: DST
 Ünnepváró projekt kezdete: 2016. november 15.
 Karácsonyi „vásárfia” készítése, fenyőfadíszek, adventi koszorú készítése,
a DÖK faliújság ünnepi dekorálása
Tervezett határidő: 2016. november 17.-18.
Felelős: DST
 Karácsonyi játszóház
Határidő: 2016. november 24.-25.
Felelősök: művészeti szakmai munkaközösség, osztályfőnökök, DST

December
 Adventi hetek- Kézműves karácsonyi vásár
Határidő: 2016. december 1.
Felelősök: DST
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 Érkezik a Mikulás-meglepetés műsor minden alsó tagozatos diák számára
Tervezett határidő: 2016. december 02.
Felelős: DST
 Diáktanács megbeszélés -TÓTÁGAS játszóház
Tervezett határidő: 2016. december 9.
Felelős: DST
 Téli szünet: 2016. december 22.-2017. január 02.
Január
 Diáktanács megbeszélés -TÓTÁGAS játszóház, a féléves munka
értékelése, új feladatok megbeszélése
Határidő: 2017. január 06.
Felelősök:DST
 DÖK” spuri”
A 3. és 2. osztályosok ügyességi versenye
Tervezett határidő: 2017. 01.27.
Felelős: DST
Február
 Szülők tanácsa Az új feladatok megbeszélése, tapasztalatok
Határidő: 2017. 02.08.
Felelős: DST
 Diáktanács megbeszélés -TÓTÁGAS játszóház
Tervezett határidő: 2017. február 10.
Felelős: DST
 Alsós farsang
Határidő: 2017. febr. 17. 15.00 – 18.00 - ig
Felelősök: osztályfőnökök, alsós tanítók, DST , szülői munkaközösség
Március
 Diáktanács megbeszélés -TÓTÁGAS játszóház
Tervezett határidő: 2017. március 10.
Felelős: DST
 DÖK” spuri” sportdélután 2.-és 1. osztályosok ügyességi versenye
Tervezett határidő: 2017. 03.30.
Felelős: DST
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Április
 Húsvét: 2017 április 16.-17.
 Diáktanács megbeszélés -TÓTÁGAS játszóház
Tervezett határidő: 2017. április 7.
Felelős: DST
 DÖK” spuri” sportdélután A 4.-és 5. osztályosok ügyességi versenye
Tervezett határidő: 2017. 04.28.
Felelős: DST
Május
 Diáktanács megbeszélés -TÓTÁGAS játszóház
Tervezett határidő: 2017. május 05.
Felelős: DST
 Papírgyűjtés
Határidő: 2017. máj. 10.
Felelősök: DST, osztályfőnökök
Június
 Pedagógusnap-köszöntő
Határidő: 2017. június 2.
Felelősök: DST
 DÖK – nap, tagozatgyűlés:
 éves munkánk értékelése,
 versenyeredmények közzé tétele,
 aktualitások
Határidő: 2017. június 14.
Felelősök: DÖK elnök és titkárok, osztályfőnökök, DST
 DÖK-tábor 2017. június 26.-27.-28.
Ceglédfürdői Diáktábor-„Veled kerek”-2.-3.-4. évf. számára
Felelős: DST
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