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A Diákönkormányzat munkájának értékelése 

2018/2019. tanév 

 

 2018. szeptember 6-án a DÖK diáktanácsa megismerkedett iskolánk 

2018/2019. tanévre vonatkozó munkatervével és ez alapján elkészítettük a 

DÖK munkatervét.  

Szavazással a már előzetesen jelölt DÖK tagok közül megválasztottuk a 

megüresedett diákönkormányzati elnök és diákönkormányzati titkár 

személyét. 

 

 2018. szeptember 14-én megtartott gyűlésünkön kiosztottuk az éves 

feladatokat, megbeszéltük a Sportdélutánnal kapcsolatos teendőket. 

 

 2018. szeptember 28-án Sportnapot tartottunk. 

Az alsó és a felső tagozat is, sor- és váltóversenyen vett részt. A kicsik az 

iskola tornatermében, a nagyok az iskolaudvaron mérkőzhettek meg 

egymással. 

A napot közös, zenés tornával indítottuk. Ezután, mivel iskolánk 

csatlakozott az Európai Diáksport Napja programjához, 2018 m-es futás 

következett a helyi kis erdőben.  

A futásban a fiúk és a lányok között, külön kategóriában lett eredmény       

hirdetve. 

A futás után a sor- és váltóverseny következett.  

A tanulóink előzetes feladata volt, hogy minél több ismeretet szerezzenek 

az Európai országokról. Az 1-4. osztályos tanulók vegyes csapatokban, 

míg az 5-8. osztályos tanulóink osztályszinten alkottak csapatokat. Ők az 

osztályuk számára választottak egy szimpatikus Európai országot, 

amelynek „színeiben” versenyezhettek a különböző feladatoknál. 

Feladatuk volt még egy-egy plakát és menetlevél készítése is, amelyben 

bemutatták a választott ország jellegzetességeit.  

Mind a két versenyterületen az ügyességen kívül a tájékozottságukra is 

szükség volt a gyerekeknek, mivel különböző fejtörős feladványokat is 

meg kellett oldaniuk, úgymint a TOTÓ, Titkosírás, Zászlófelismerés, 

Országok és híres épületeinek párosítása, stb. 

 

 2018. október 5-én tartottuk a következő DÖK gyűlést, ahol elmondtuk a 

sportnappal kapcsolatos észrevételeinket. 
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Megbeszéltük a rendezvénnyel kapcsolatos pozitív visszajelzéseket illetve 

javaslatokat tettünk a jövőbeni változtatásokra annak tekintetében, hogy 

mit tennénk másként annak érdekében, hogy a tanulóink még több 

ismerettel és élménnyel gazdagodjanak. 

 

 2018. november 9-én tartandó megbeszélésünkön az iskolai Bethlen-héttel 

kapcsolatos teendőinket egyeztettük, továbbá a Mikulás nappal összefüggő 

előzetes feladatok kiosztása következett.  

Előzetes feladatként elkészítettük az iskolai hirdetőtáblákra az esemény 

meghívóját és összegyűjtöttük a szülőktől a gyerekek Mikulás csomagjait. 

 

 2018. november 30-án az alsó tagozatos Mikulás délután, illetve a felső 

tagozatos tanulók számára megtartott Karácsonyi játszóházzal kapcsolatos 

teendők megbeszélése.  

 

 2018. december 3-ai ülésünkön ellenőriztük a Mikulás csomagok számát 

az osztályok létszámainak megfelelően.  

 

 2018. december 6-án a hagyományoknak megfelelően tartottuk a 

Mikulást. Iskola szinten kijelöltük a Mikulást és kíséretét, segítőit a 8. 

osztályos tanulók közül. Átvettük a 2. osztályosok ajándékát (ajándékdoboz 

papírból, édességgel), mellyel az óvodásokat ajándékozta meg a Mikulás 

1-1 szem szaloncukorral kiegészítve.  

 

 

 2019. február 15-én rendeztük meg a Farsangot.  

Az osztályok már hetekkel korábban elkezdték a felkészülést, hogy 

színvonalas műsorokkal szórakoztassák a közönséget. A fellépőket 

csokoládéval jutalmaztuk. A közkedvelt tombolasorsoláshoz, 

megvásároltuk a tombola tömböket, megszámoztuk azokat és 

lepecsételtük, a szülői és iskolai felajánlások mellé különböző tombola 

díjakat is vásároltunk. A mulatságot diszkó zárta.  

 

 

 2019. május 31-én köszöntöttük a pedagógusokat is. 

 

 2019. június 12-én az alsó tagozatos gyerekek számára gyermeknapi 

homokvárépítőversenyt szerveztünk.  
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A Diákönkormányzat csakúgy, mint eddig is, sok iskolai rendezvényt támogatott, 

melyekkel gyermekeink kulturális életét színesítettük, iskolai életét tartalmasabbá 

tehettük. 

 

Ilk, 2019. 06. 17. 

 

        Pappné Péter Katalin 


