Diákönkormányzat éves beszámolója
A DÖK az éves munkatervében vállalt feladatait teljesítette.
Októberben megtartottuk alakuló gyűlésünket, ahol új elnököt és alelnököt választottunk. Az
új vezetők Kis Lotti és Papp Emőke lettek.

Az év folyamán két alkalommal (ősszel és tavasszal) volt papírgyűjtés, melyen a gyerekek
nagy létszámban vettek részt és sok papírt hoztak. A befolyt összeget az osztályok között
szétosztottuk a gyűjtött papírmennyiség alapján.

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 folytattuk. A nyolcadikosok vállalták, hogy segítik
tanáraikat az ügyeletben. Egy-egy osztály egy hónapon keresztül látta el ezt a feladatot.
Tapasztalataim szerint a diákok lelkiismeretesen végezték munkájukat.
Valamint kinti ügyeletet is indítottunk, a kerékpárok épségét vigyázták az első félévben a 6. a
osztály, a második félévben a 7. a osztály tanulói.

Novemberben szervezett egészség napon főleg segítőként vettünk részt.

A Tömörkény István Művelődési Ház Katalin-napi programján három diákunk interjút
készített az intézmény vezetőjével, a kiállítóval és más iskolák tanulóival.

Decemberben a tanulókat szaloncukorral ajándékoztunk meg, amit a Mikulás hozott el nekik.
A pedagógusokat, nyugdíjas pedagógusainkat és az iskolában dolgozókat meghívtuk egy
kisebb összejövetelre, ahol pogácsával és teával vendégeltük meg őket, megköszönve
áldozatos munkájukat.
Ebben a hónapban szerveztük meg a karácsonyi diszkót is. A zenét ismét diákjaink
szolgáltatták és ők nagyon lelkesek is voltak a diszkóval kapcsolatban. Viszont diáktársaik
nagyon kis létszámban jelentek meg.

A februári farsang jól sikerült, idén egy napon tartottuk az alsós és felsős farsangot. Az alsós
gyerekek nagy számban vettek részt a rendezvényen, nagyon látványos produkciókkal és
jelmezekkel kápráztatták el a zsűrit. A felsősök közül kevesen öltöttek jelmezt.
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. Ekkor büfét is biztosítottunk a táncolók számára.

A március 15-i megemlékezésen a Diákönkormányzat koszorúzással tisztelgett a
szabadságharc hősi halottai előtt.

Április 30-án rendezett gálaesten a diákönkormányzat tagjai nagymértékben kivették a
részüket. Mind a szervezésben, mind a műsorvezetésben, illetve a büfében is nagyon nagy
segítséget nyújtottak.
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