Bán Zsigmond Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti
Iskola és Óvoda
Tiszafüred

Diákönkormányzat munkaterve
a 2015 / 2016-os tanévre
A diákönkormányzatnak az iskola életében kiemelt szerepe van. Jó működése kihat a tanár- diák
viszony alakulására, a tanulók öntevékenységének gyorsabb kibontakozására, életük iskolán belüli és
azon kívüli alakulására.
A diákönkormányzat ülésein minden osztályból az osztály által választott képviselők vesznek részt,
akik tájékoztatják az osztályközösséget az ott elhangzott témákról és a meghozott döntésekről. Ezek
a képviselők képviselik az osztály véleményét a diákokat érintő kérdésekben.
Tagjait a 4-8. osztályközösség delegálja, osztályonként minimum 2 tanulót.
A diákönkormányzat tanári segítséggel működik, melynek első sorban az a feladata,
tevékenységükkel színesítik a nevelőmunkát.
A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény
működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.
A diákönkormányzat feladata, hogy új ötletekkel, javaslatokkal tegye színesebbé az iskola életét és
vegyen részt különböző programok, akciók megszervezésében. Részt vesznek az iskolai
dokumentumok véleményezésében, mellyel gyakorolhatják a demokratikus jogaikat.
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Augusztus



Az iskola életében történő változások megismertetése és
elfogadása.



Új tisztségviselők megválasztása: A DÖK régi elnökének
elbúcsúztatása, az új elnök megszavazása.



A Diákönkormányzat alakuló ülése.



A

Szeptember

DÖK

munkaterv

elfogadása,

megvitatása,

programjavaslatok, felelősök kijelölése.


Az iskolai munkaterv megismerése és elfogadása.



Házirend megismertetése.



Szeptember 23. Takarítási világnap → Tisztasági plakát
készítése: „Iskolánk tisztaságának megóvása” címmel, és a
tisztasági verseny elindítása



Folyosók, épületek dekorálása- ősz.



Október 4-e, az állatok világnapja alkalmából rajzpályázat
meghirdetése, kiállítás szervezése hónap végén.

Október



Október 6-a, megemlékezés az aradi vértanukról.



Október 23-a, nemzeti ünnep megemlékezése.



Takarékossági

világnap:

október

utolsó

munkanapja

(perselykészítés, szórólapgyűjtés, plakátkészítés)

 Aktuális problémák megbeszélése.


Szabadidős, tanórán kívüli foglalkozások megszervezése,
lebonyolításának segítése.

November



Az iskolai épületek folyosóinak díszítése, adventi készülődés.
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Adventi koszorúk készítése.



Környezetvédelmi program segítése: Parkosítás, szemétszedés,
szelektív hulladékgyűjtés (pet-palack, papír, használt elem)



Téli madárvédelem, madáretetők készítése és elhelyezése az
iskola udvarán.

December

Január



Mikulás



Adventi gyertyagyújtás



Karácsonyi vásár előkészítésében való segítségnyújtás.



Karácsonyi műsorok



Félév előtti tanulási gondok áttekintése, megbeszélése.



Az első félév munkájának értékelése.



A második félév feladatainak megbeszélése.



Farsangi előkészületek, termek, folyosók díszítése.

 Aktuális problémák megbeszélése.

Február



Farsangra készülünk, plakátkészítés.



Tombolaárusítás.



Tisztasági verseny részeredmény hirdetése.

 Aktuális problémák megbeszélése.

Március



Március 15-i ünnepség lebonyolításában való részvétel.



A levelezős és tanulmányi versenyek figyelemmel kísérése.

 Aktuális problémák megbeszélése.


Költészet

napja

alkalmából

házi

versmondó

verseny

szervezése, kihirdetése, lebonyolítása.

Április


Föld napja alkalmából rajzverseny szervezése, kihirdetése,
3

lebonyolítása. Európa madarai, növényvilága → képek
gyűjtése, kiállítás szervezése


Virágültetés.



Húsvéti készülődés, folyosódíszítés.

 Aktuális problémák megbeszélése.

Május



Tanulmányi kirándulások



DÖK nap, Gyereknap szervezése, programok javaslatainak
felvetése, elfogadása.

Június



Aktuális problémák megbeszélése.



Pedagógusnapi köszöntés – június első vasárnapja



DÖK nap, Gyerek nap lebonyolítása.



Éves munka értékelése.



A tanév lezárása.

Tiszafüred, 2015. szeptember 1.
Jeczó Renáta
Diákönkormányzatot segítő pedagógus
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