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MUNKATERV
A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE
A 2016/2017-es tanévben

A DÖK alapfeladata, hogy tagjait megtanítsa:
• az érdekképviseletre, jogaik és kötelességeik figyelembe vételével, azokkal összhangban;
• a közéleti feladatok ellátására: maguk döntsenek működésükről, szervezeti kereteikről,
vezetőségükről;
• javaslat és véleménynyilvánítási lehetőségről a nevelési-oktatási intézmény működésével és
a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.
Iskolánkban a diákönkormányzat a DÖK SZMSZ ismeretében, DÖK segítő tanár segítségével
tevékenykedik.
A DÖK éves munkatervének összeállításakor figyelembe veszi, és feladatai közé beépíti a
tanév kiemelt feladatait, amelyek a következők:
• a jogszabályi változások beépítése a napi gyakorlatba
• toleranciára és demokráciára nevelés
• mindennapos testmozgás; a tanári példamutatást is beleértve
• intézményi és partneri elégedettségmérés
• a nemzetiségi népismeret megélése a mindennapokban
• a honlap kétnyelvűsítése
• közéleti szereplésre való nevelés
• a művészeti nevelés erősítése
• környezettudatos magatartás erősítése, különös tekintettel a szelektív hulladékgyűjtésre
A jogszabályi változások beépítése a napi gyakorlatba:
• Házirend
• SzMSz
• Pedagógiai Program
Iskolai életünket szabályozó belső dokumentumaink tartalmi megismerése, a változásainak
tudatosítása egyik legfontosabb feladatunk.
Toleranciára és demokráciára nevelés:
• Egymás kölcsönös elfogadása, tiszteletben tartása a közösségi lét alapfeltétele. A
diákönkormányzat tagjai ebben járjanak élen.
• Problémák esetén alkalmazzák a panaszkezelési szabályzatunkban meghatározott eljárási
rendet.
Mindennapos testmozgás; a tanári példamutatást is beleértve:
• Diákjainknak testnevelés órákon, iskolai sportcsoportokban, érettségi felkészítő
foglalkozásokon, a Suli-kupa versenysorozatban és intézményen kívüli programokon van
lehetősége mindennapos testmozgásra iskolánkban.
• A sportcsoportok indítását tavasszal, új osztályainknál ősszel igényfelmérés előzi meg, így
minden tanévben kínálatunk igazodik az aktuális igényekhez.
• Tanáraink részt vehetnek a sportcsoportok munkájában, a Suli-Kupa versenyein és a városi
futásokon, ahol részvételükkel fokozott eredményességre serkentik diákjainkat.
• Jó példát mutatnak a konditeremben egyénileg vagy csoportosan sportoló kollégák az
élethosszig tartó önképzés területén is.
Intézményi és partneri elégedettségmérés:
• Az intézményünkben folyó nevelő-oktató munka eredményességének mérésére,
értékelésére, a partneri elégedettségmérő kérdőívek kitöltésekor nyílik lehetőség.
• A diákvélemények fontos visszajelzést adnak a tanári munkáról, ezért fontos a reális
véleményalkotás.

I. félév
2016. szeptember
Alakuló értekezleten
• IDB vezető, IDB tagok megválasztása.
• Diákönkormányzat tevékenységét segítő tanár megválasztása.
• Javaslatok az éves munkatervre, a munkaterv összeállítása, elfogadása, feladatok
felosztása.
• Miből gazdálkodhatunk? A DÖK pénzügyi lehetőségei
Határidő:

2016. szeptember 30-ig.

2016. október
•
•
•
•
•

Javaslatok összegyűjtése, megvitatása az elsős avatóra..
Pályaválasztási napon való részvétel. Bemutatkozó műsorszám összeállítása.
Október 23-i ünnepség szervezésének, lebonyolításának segítése.
Ki Mit Tud szervezése, javaslatok összegyűjtése
Teremdekorációs verseny szervezése

Határidő:

2016. október 30-i

2016. november
•
•
•
•
•

Az elsős avató szervezési feladatai.
A decemberi karácsonyi műsorhoz, segítő javaslatok összegyűjtése.
Kézműves ünnepi előkészületek, feladatok elosztása.
Decemberi sportnap szervezése, előkészületei
Jótékonysági, karácsonyi ajándékozás

Határidő:

2016. december 20-ig

2017. január
•
•
•
•

Készülődés a Szalagavatóra, a szervezési feladatok felosztása.
Farsang előkészítése, szervezése.
Fotókiállítás meghirdetése a gyakorlati munkahelyeken készült képekből.
Korcsolya verseny

.
Határidő:

2017. január 31-ig

II. félév
2017. február
•
•

•

Beszámoló az első félév tevékenységeiről.
A 2017/2018-as tanév felvételi szervezési feladataira a DÖK tagok részvételének
megbeszélése.
Valentin napi programok szervezése, előkészületek.

Határidő:

2017. február 28-ig

2017. március
•
•
•

Március 15-i ünnepség szervezésének, lebonyolításának segítése.
Áprilisi „SÉF NAPOK” programjainak szervezési feladatainak megbeszélése.
Kalandtábor Szervezése.

Határidő:

2017. március 31-ig

2017. április
•
•
•

„Séf” nap lebonyolítása.
A ballagással, záróvizsgákkal kapcsolatos feladatok felosztása, szervezése,
lebonyolításában való részvétel.
Képzőművészeti kiállítás meghirdetése a diákok munkáiból.

Határidő:

2017. április 30-ig

2017. május
•
•

•

A Tanévzáró ünnepség szervezésének, lebonyolításának segítése.
A 2016/2017-es tanév munkájának értékelése, a feladatok elemzése, a hiányosságok
felismerése, javaslatok a következő tanév DÖK feladatokra.
Táborozási lehetőségek összegyűjtése, ismertetése.

Határidő:

2017. május 30-ig

Pődör Attila
DÖK segítő
Veszprém, 2017. szeptember 1.

