A DIÁKÖNKORMÁNYZAT

„Mesés” programja
a 2013/2014-es tanévre

- aug. 25-28.
- aug. 29-31.
- szept. 11.
- szept. 18.
szept. 27. (P)

- okt. 7.
- okt. 25.
- okt. 25.
- nov. 15.
- dec. 2.
- dec. 6.
- jan. 23.
- jan. 31.
- febr. 10-13.
- febr. 18.
(13:40)
- márc. 7-9.
- ápr.7-11.
- ápr.11.
- ápr. 14-25.

máj. 5-23.

augusztus
DÖK-tábor - az éves program elkészítése,
- Vitakultúra képzés
Gólyatábor - Velence
szeptember
A DÖK éves programjának elfogadása
A DÖK-elnökének és a DÖK-segítő pedagógusnak megválasztása
A DÖK-vezetőség megválasztása
DÖK-jutalomkirándulás (Katona Kupa 1-3. helyezettek, kiemelkedő DÖKösök) - Vidámpark
október
Állatok Világnapja – mesés állatok (játékos feladatok a szünetekben)
Udvarrendezés (ill. egyéb tevékenység, amit az iskola meg tud határozni
számunkra) bográcsozás
Halloween - gyümölcsnap
november
GólyaNAP
december
Sütinap
DÖK-Mikulás
január
Jeges buli – önköltséges – érdeklődés hiányában elmaradt
Bowling bajnokság - önköltséges
február
Valentin-nap – levelek, üzenetek, karszalagok (kézbesítés 14-én,
zeneküldés 14-én), házasságkötés
Diákközgyűlés
március
Téli tábor – érdeklődés hiányában elmaradt
április
papírgyűjtés
Maratoni foci – Sport és játék (péntek délután) az iskolában
Aranytoll-díj szavazás (végzősök)
pályázat és szavazás a gólyatábor programjának megszervezésére
május
Állatkerti örökbefogadás elindítása
Aranytoll-díj szavazás (alsóbb évesek)
június

- jún. 2.
- jún. 2.
- jún.25.
- aug. 25-29.
- aug. 29-31.
Állandó fotós:
Stúdió:

Pedagógus Napi ajándékozás
Aranytoll – díj átadása
Beiratkozás, Gólyatábori befizetés
augusztus
Dök-tábor
Gólyatábor
Fekete Richárd
Winkler Martin

- A DÖK-programokat változó időpontokra tervezzük, hogy mindenkinek legyen lehetősége
részt venni néhányon
- Szelektív hulladékgyűjtés – PET-palackok rendszeres begyűjtésének felügyelete (a
közösségi szolgálat részeként)
Tájékoztatás, információáramlás
A DÖK-programok, információk terjesztésére elsősorban az iskolarádiót használjuk valamint
a DÖK-faliújságot. A programok szórólapjait minden osztály számára elkészítjük, időben
kiosztjuk a DÖK-megbeszéléseken.
Diákönkormányzati ülés:
Hetente vagy kéthetente szerdánként, az ebédszünetben tartjuk a mindenkit érintő
megbeszéléseket. A diákönkormányzat a továbbiakban kisebb alkalmi csoportokban végzi
munkáját a hatékonyság érdekében, melyek a különböző rendezvényekre alakulnak meg.
Diákönkormányzati szoba használata:
A DÖK-szobához kulcs található a DÖK-segítő pedagógusnál, a DÖK-elnöknél és a portán.
A portáról a DÖK-vezetőség tagjai aláírás ellenében felvehetik, a DÖK-segítő külön
engedélyével - szükséges esetben – más DÖK-tagok is. Mindenki személyes felelősséggel
tartozik a DÖK-szoba rendjéért, minden esetben kikapcsolja a számítógépet, lekapcsolja a
villanyt és becsukja az ablakot, bezárja az ajtót.
A DÖK-szobában ügyeletet tartunk.
Pályázatok:
Figyelemmel kísérjük és minden lehetőséget megragadunk
Velence, 2013. szeptember 12.
Solymosiné Bakcsi Vera
DÖK-segítő pedagógus

