Diákönkormányzat éves beszámolója
A DÖK az éves munkatervében vállalt feladatait teljesítette.
Szeptemberben megtartottuk alakuló gyűlésünket, ahol új elnököt és alelnököt választottunk.
Az új vezetők Klembucz Fanni és Iványi Áron lettek.
Az év folyamán két alkalommal (ősszel és tavasszal) volt papírgyűjtés, melyen a gyerekek
nagy létszámban vettek részt és sok papírt gyűjtöttek (több mint 35.000kg-ot). A
Diákönkormányzat a papírgyűjtésből befolyt pénzből támogatást nyújtott az új sportpálya
tisztítását elősegítő gép megvételében.
Megtartottuk az éves közgyűlést is októberben. Az előző években elhangzott kérések mára
már mind teljesültek, így a gyerekek kisebb gondjaikkal fordultak a vezetőség felé. Az
elhangzó válaszok ott helyben meg is oldották a problémákat.
Tavaly indított diákügyeletet idén is folytatjuk. A nyolcadikosok vállalták, hogy segítik
tanáraikat az ügyeletben. Egy-egy osztály egy hónapon keresztül látja el ezt a feladatot.
Tapasztalataim szerint a diákok lelkiismeretesen végzik munkájukat.

Novemberben szervezett egészség napon főleg segítőként vettünk részt, valamint a
Diákönkormányzat biztosította az almát a gyerekek, tanárok és más résztvevők számára a nap
végén.

A tavaly kialakított ÖKO sarokban idén a Természet patikája címmel tanulóink kiállítást
rendeztek azokról a növényekről, amelyek a népi gyógyászatban előfordulnak. Rajzaikkal,
ismertetőikkel színesítették aulánkat.

Karácsonykor a tanulókat, pedagógusokat, nyugdíjas pedagógusokat és az iskola más
dolgozóit megajándékoztuk. Decemberben szerveztük meg a karácsonyi diszkót is.

A februári farsang jól sikerült, idén egy napon tartottuk az alsós és felsős farsangot. Az alsós
gyerekek nagy számban vettek részt a rendezvényen, a felsősök osztályfőnökük vezetésével
zenés produkciókat adtak elő.
A farsangi diszkóban idén az alsósok is részt vettek, négy órától öt óráig táncolhattak,
ugrálhattak. Öttől viszont a nagyobb diákjaink mulattak. Érdekes volt látni, hogy amíg a

nyolcadikosok meg nem érkeztek, addig szinte üres volt a tánctér. Utána viszont mindenki
nagyon jól érezte magát.

A március 15-i megemlékezésen a Diákönkormányzat koszorúzással tisztelgett a
szabadságharc hősi halottai előtt.
.
Júniusban a DÖK pénzzel járult hozzá az osztálykirándulásokhoz, melyen minden osztály
részt vett.
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