BESZÁMOLÓ A DIÁKÖNKORMÁNYZAT TEVÉKENYSÉGÉRŐL
2017/2018-AS TANÉV

-

A Diákönkormányzat 2017. szeptember 13-án tartotta alakuló gyűlését. A diákelnöki feladatokat
Jakab Fanni 8. b és Hock Dorina 7. b osztályos tanulók látták el az idei tanévben. Minden felső
tagozatos osztályt két tanuló képviselt a gyűléseken. A legtöbb osztály környezetvédelmi felelős
képviselőit is elküldte. A diákokkal ismertettük a Diákönkormányzat tevékenységét és feladatait.
Továbbá áttekintettük az idei tanévben várható DÖK-ös programokat. Megbeszéltük az aktuális
eseményeket (Állatok világnapja, papírgyűjtés, mobilitási hét).

-

2017. szeptember 25-én rendezték meg a honvédelmi versenyt, ahol már 3 éve összeszokott
csapatunk

-
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2017. október 4-én rendeztük meg iskolánkban az állatok világnapját. Sokféle izgalmas és játékos
feladattal próbáltuk megmutatni a diákoknak, hogy tisztelnünk és védenünk kell a környezetünkben
lévő érző lényeket, az állatokat. A napot a 8.b osztályosok műsorával nyitottuk.

-

2017.október 8-án hagyományosan szerveztük meg az őszi papírgyűjtést, melynek keretében
mindig hatalmas mennyiségű papír gyűlik össze.

-

Második gyűlésünkre 2017. október 25-én került sor. Az aktuális eseményeket és a tanulókat érintő
problémákat vitattuk meg: egészségvédelem, mosdóhasználat, papírgyűjtési pénz felhasználása.
Értékeltük az Állatok világnapi programunkat.

-

2017. november 22-én tartottuk következő gyűlésünket, amelyen sor került az adventi és a
mikulásnapi diákprogramok megszervezésére: megválasztottuk a mikulásokat és a krampuszokat,
részletesen kidolgoztuk a feladatokat. Ötleteket gyűjtöttünk az adventi adománygyűjtés
megszervezésére.

-

2017. december 6-án tartottuk az iskolai Mikulásnapot. A Diákönkormányzat képviseletében két 8.
osztályos csoport (2 Mikulás, 4-4 krampusz) reggel az iskola bejáratainál köszöntötte a gyerekeket,
majd meglátogatta az osztályokat, kiosztották a szaloncukor-csomagokat, énekeltek a gyerekekkel.

-

2017. decemberében önkénteskedtünk a diákönkormányzat pár tagjával a Városi Diáktanács által
szervezett adventi jótékonysági rendezvényen. Felhívásukra adománygyűjtést szerveztünk a
Gyermekotthon lakóinak. A cipős doboz akcióban összegyűjtött ajándékokat és az édességeket a

Városházán adtuk át. Iskolánk 2 csapata részt vett a Városi Diáktanács „Adventi 7 próba” játékos
vetélkedőjén.

-

Következő alkalommal 2018. január 10-én gyűlt össze a Diákönkormányzat. Ekkor legfontosabb
feladatunk a februári iskolai farsang részletes előkészítése, a programok megbeszélése volt. Ezen
kívül megvitattuk a mobiltelefon-használatot érintő előírásokat, a házirend erre vonatkozó
szabályait.

-

2018. február 1-én került megrendezésre a felső tagozatos farsang. Rendezvényünkön az osztályok
táncos, zenés, jelmezes produkciókat adtak elő. A tornateremben a 8. b osztályos fiúk gondoskodtak
a színvonalas diszkóról. Az osztályok az ebédlőben büfét rendeztek be.

-

A márciusi gyűlésen diákjainkkal megtárgyaltuk a farsang tapasztalatait. A gyerekek
megfogalmazták ötleteiket és kéréseiket a rendezvénnyel kapcsolatban. Ezen kívül fontosnak
érezték, hogy beszélgessünk az iskolai élet őket érdeklő és érintő dolgairól, eseményeiről. Az
aktuális eseményeket és a tanulókat érintő problémákat is megvitattuk.

-

Áprilisi gyűlésünkön előkészítettük, megterveztük a diákönkormányzati nap programjait.

-

Május 23-án iskolánk diákönkormányzatának csapata részt vett a Városi Diáktanács sportnapján a
Bregyó-közi sportközpontban. Az 5. B osztály focicsapata 2. helyezést ért el korosztályában.
Csapattagok: Tobak Péter, Havasi Farkas, Vámosi Márk, Dobos Enikő, Szabó-Bakos György,
Csabai Barnabás, Böjtös Benedek, Kertész Levente. Labdarúgásban 3. helyezést ért el a 7. és 8.
osztályosokból álló csapat: Lakatos Martin, Mezőfi Martin, Láng Levente, Kajári Bence, Németh

Balázs, Rozmán Armand. Az 5. A osztályos lány röplabdacsapat ezüstérmet szerzett a 8.osztályosok
mezőnyében. Csapattagok: Ferencz Lotti, Bese Mirtill, Göböly Zsófi, Hucskó Csenge, Szekeres
Panka, Barna Bianka. A 7. és 8. osztályosok vegyes csapata nyerte a röplabda kupát. Csapattagok:
Jakab Fanni, Balogh Fanni, Dávid Luca, Kovács Boglárka, Kovács Anna Luca, Rozmán Larion,
Király Zsaklin.

-

Ebben a tanévben május 30-án került sor a Kihívás napi programokkal közösen megszervezett
diákönkormányzati napra. A rendezvényt a „Kérdések órájával” nyitottuk. Az iskolában tartottuk
a diákgyűlést a felső tagozatos diákok számára. A DÖK vezető konferálásában hangzottak el az
előzetesen leadott kérdések. A tanulók sok, őket érintő témában kaptak választ. Ezen a napon
hagyományőrző és sportos feladatokon, programokon vettek részt tanulóink.

-

Jakab Fannival közösen szerveztünk a tanév utolsó hetére meglepetés programokat a felsős
diákoknak, hogy emlékezetessé tegyük ezt a tanévet: meghívtuk Sohonyai Edit írónőt, aki vidám
előadást tartott diákjainknak a testbeszédről. A Táskarádió diákriportere a rádiózás izgalmas
oldaláról, feladatairól mesélt 5. és 6. osztályosainknak. Dávid Renáta, a Fehérvár Televízió híradósa
a 7. és 8. osztályos tanulóknak tartott interaktív foglalkozást a média-szakmákról. Június 14-én
Dezső Kata, Európa-bajnok karatés és edzője önvédelmi bemutatóját élvezhették a gyerekek.

-

Az iskolai foglalkozásokon kívül a DÖK vezetőkkel aktívan részesei voltunk a Városi Diáktanács
által szervezett programoknak, képzéseknek: a lányok 2 napos táborban ismerhették meg a
Diáktanács működését. A Városházán több alkalommal is diákjogokkal kapcsolatos képzést
kaptunk.
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