A DÖK munkaterve
2017/2018
DÖK elnökség:
Elnök: Gajda Patrik 11. A
Helyettes: Puskás Dóra 11. B
Segítő tanár: Gémes Gábor tanár
Az iskolánk Diákönkormányzata ebben a tanévben is a hagyományainak és a megújulási szándékainak
figyelembe vételével szeretné szervezni a munkáját. Ezt a tevékenységét a következő dokumentumok
szabályozzák: Házirend, SZMSZ, Pedagógiai program, DÖK munkaterv és időbeosztás.
A feladatok ellátását a heti rendszerességgel (szerda 11.15-11.30-ig, C105) megtartandó DÖK gyűlés
biztosítja. Szükség esetén a DÖK vezetése rendkívüli gyűlés összehívását is kezdeményezheti.
A Diákönkormányzat az iskola valamennyi képzési formájában részt vevő osztályok
együttműködésével végzi tevékenységét.
A DÖK az osztályonként választott 2-2 fős képviseletből áll össze, amely gyűléseit a segítő tanár,
Gémes Gábor jelenlétében, a DÖK titkárának (igazolt távolléte esetén titkárhelyettesének) levezetése
mellett tartja meg. A DÖK a tevékenységeit fejleszteni szeretné, természetesen a vezetőség és a
nevelőtestület jóváhagyásával.
Konkrét elképzeléseink a 2017/2018-as tanévre nézve:
 az iskola és a DÖK alapdokumentumainak, szabályzatainak véleményezése, javaslattételi jog
gyakorlása;
 A diákönkormányzatok működéséhez kapcsolódó fórumokon való részvétel: diákközgyűlés,
DÖK elnökségi beszámoló, diákparlament, képzések, tájékoztatók;
 Igény esetén segítségnyújtás a tanév kiemelkedő eseményeinek megszervezésében:
Családi nap, Gólyaavatás, Adventi hét, Csonka Kupa, DÖK nap, Szakmák éjszakája;
 Továbbá: „nyitott kapuk”, beiskolázási tájékoztatók, megemlékezések, ünnepek, ünnepélyek,
táborok, csapat építő kirándulások megszervezése
 A DÖK terveiben szerepel a kapcsolattartás, elérhetőség sokszínűbbé tétele: iskolaújság, DÖK
faliújság, iskolarádió, DÖK fotós, DÖK TV, DÖK facebook oldal megszervezése is;
 Iskolánk népszerűsítése (általános iskolák megkeresése, részvétel börzéken);
 Fegyelmi eljárás lefolytatásában való részvétel;
 Programokat szervez a tanulói és iskolai problémák megoldásának érdekében (dohányzás,
alkohol- és drogfogyasztás, agresszió, környezettudatos életmód kialakítása; tehetségek
támogatása, hiányzás visszaszorítása);
Diákönkormányzatunk lényege a közösség építés, amit a vezetőség és a pedagógusok segítő
hozzáállása támogat. Alapvető értéknek gondoljuk, a javaslattétel és a szabad véleménynyilvánítás
jogának kulturált gyakorlását.
Időbeosztás:
Szeptember:
 (09.01., 07.30.) Tanévnyitó hangosítás, a DÖK szervezése a 9. évfolyamban
 ( 09.04., 11.15.) DÖK tájékoztató: C105 terem, kapcsolattartás-elérhetőség, DT választás
szervezése: osztályonként 2 fő: osztálytitkár, osztályképviselő
 (09.06., 14.30, C105) Igazgatói tájékoztató, DT megválasztása: DÖK elnök, elnökhelyettes,
tisztségviselők (kulturális felelősök, stúdiósok: (iskolarádió hangja, hangosító), sportosok,
műszakisok, jegyzőkönyvvezető, pénztáros), javaslat a DÖK segítő tanár személyére és
igazgatói megbízás átvétele
 (09.20., 14.30) Első küldöttközgyűlés, a diáktanács éves programjának elfogadása, döntés a
Házirendről, SZMSZ-ről, Pedagógiai programról, DÖK nap időpontjáról (ápr.21. szombat)
 (09.23.)Családi nap 10.00
Október:
 DÖK elnökségi beszámoló





(10.19., 12.00) Gólyaavató
(10.20.) rádiósműsor 56-os megemlékezés
(10.27.-11.06.-ig) Őszi szünet
November:
 (11.08.) Mi a pálya? Beiskolázási börze
 (11.09) Pályaorientációs nap
 (11.16.-17.) Merre tovább, melyik úton? pályaválasztási kiállítás és vásár az IH
Rendezvényközpontban
December:
 DÖK beszámoló
 (12.05., 10.00) Nyitott kapu I.
 (12.11.,15.00) 100 órás vizsga
 (12.20.-21.) Adventi programok, utolsó tanítási nap
 (12.27-01.02) Téli szünet
Január:
 (01.03) Első tanítási nap
 (01.11., 10.00) Nyitott kapu II.
 DÖK beszámoló féléves
Február:
 (02.02) Szalagavató
 (02. 14.) Valentin napi kívánságműsor (iskola rádió)
 (02.14.-15.-16.) Csonka Kupa
 (02.19-23.) Tanításnélküli munkanap
 DÖK beszámoló
Március:

(03.14.) 48-as megemlékezés rádiós műsorral
 (03.29.- 04.03.) Tavaszi szünet
Április:

(04.20.) Szakmák éjszakája (péntek)
 (04. 21.) DÖK nap (szombat)
 (04.23.-27) Fenntarthatósági témahét (az előzetes programtervek okt. 10 kerülnek fel a
honlapra)
 DÖK beszámoló
Május:
 (04.04.) Ballagási ünnepség 16.00 óra
 (04.23.) Kompetencia felmérés 8.00
Június:
 DÖK beszámoló év végi
 (06.15.) Utolsó tanítási nap
 (06.25.) Tanévzáró ünnepség 17.00 (nyári szünet)

