
A Szász Endre Általános Iskola Diákönkormányzatának munkaterve 

 

Nagyberki 2019/2020 

 

 A diákönkormányzat 2019. szeptember 14-én tartotta alakuló gyűlését. Ezen 

megválasztottuk az új elnökhelyettest az előző tannévben ballagó iskolatárs helyére. 

 

A diákönkormányzat tisztségviselői: 

 

Elnök: Böjte Kata  

Elnökhelyettes: Bajnóczi Bianka  

Kultúrfelelős: Trapp Dorián 

Segítő tanár: Horváth György 

 

 Céljaink az idei tanévben: 

 

- Minden tanuló érezze magáénak az iskolát, mely sokuk számára első nevelési 

színhellyé válik. Vigyázzanak egymásra és az anyagi értékekre. 

- Az iskola diákjai örömmel és aktívan vállaljanak feladatokat, saját kreatív 

ötleteikkel álljanak elő, a megvalósításban is tevékenyen vegyenek részt. 

 - Hagyományápolás: karácsonyi vásár szervezése; farsang előkészítése, lebonyolítása. 

 - A tudás értékének helyreállítása: tanulmányi átlagok értékelése! 

 - Szabadidős programok szervezése: sportrendezvények – asztalitenisz, ökölvívás; 

labdarúgás. 

 - Környezetvédelem: az iskola környezetének tisztán tartása; megemlékezés a Víz 

Világnapja és a Föld Napja alkalmából. 

     - Információáramlás további javítása tanulók, szülők, pedagógusok között: faliújság 

- Minél több tanulót, szülőt, nagyszülőt, pedagógust, iskolánk volt diákját és más segítőt 

bevonni az iskola programjainak szervezésébe, lebonyolításába: Mikulás napi sportverseny; 

egészségnap; szülők – nevelők bálja 

 

 

 

Folyamatosan zajló, időponthoz nem köthető tevékenységek: 

 Faliújság szerkesztése 

 Sportrendezvények segítése 

 

Az iskola környezetének tisztán tartása 

Az iskola udvarát, és az intézmény közvetlen környezetét hét területre osztottuk föl. 

Szeptember végétől minden évfolyam az elsősök kivételével rendben tart egy hónapig egy 

területet, majd egy másik szakaszért felel. A tanév során minden tanulócsoport felelős lesz 

egyszer ugyanazért a területért.  

 

  

 

 

 

 

 



Programok 

Szeptember: 

- Tisztségviselők megválasztása 

- Éves program összeállítása 

- Rajzverseny megszervezése 

Október: 

- Megemlékezés az Aradi vértanúkról 

- Október 23-ai műsor (Mosdóson is) 

- Sütivásár (palacsinta vásár) 

November: 

- Szász-napok segítése 

December: 

- Családi sportnap 

- Karácsonyi vásár 

- Karácsonyi műsor 

Január: 

- Kosárra dobó verseny 

- Sütivásár 

Február: 

- Farsang 

- Alapítványi bál segítése 

Március: 

- Szalacska kupa  

- Egészség nap 

- Palacsinta evő verseny 

- Március 15-ei műsor (Mosdóson is) 

Április: 

- Iskolakör futóverseny (nyuszifutás) 

- Tojás keresés 

- Föld napja 

Május: 

- Palacsinta vásár 

- Számháború 

Június: 

- Gyermeknap 



- Sportversenyek (kosárra dobás, asztali tenisz, kispályás foci) 

További folyamatos tevékenységek: 

- Iskola tisztán tartása, dekorálása 

- Az aktuális események közzététele a fali újságon 

- A fegyelmi helyzet javításának folyamatos segítése 

- Havonta DÖK összejövetel (felelős: Böjte Kata) 

- Rendszeres kapcsolattartás az iskola vezetésével 

- Versenyek támogatása (útiköltség, nevezési díjak, házi versenyek) 

 

Nagyberki, 2019. szeptember 26.      Horváth György 


