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A diákönkormányzat minden év elején az osztályok megbízottjaiból felállítja az
irányítócsoportját, a Diáktanácsot.
Úgy érzem, nagy nehézséget okoz az osztályok számára kiválasztani azt az 1 - 2
főt, aki aktív, kezdeményező, véleményét nyíltan vállaló ötletgazdag tanulót, aki
a programok előkészítésében, lebonyolításában is szívesen részt vesz.
Az éves programtervezetünk a tanévkezdésre elkészült, melyet az
osztályképviselőkkel megbeszéltünk.
Szeptemberben megválasztottuk a tisztségviselőket, összeállítottuk éves
tervünket.
A DÖK elnökének a gyerekek Pribék Istvánt, választották.
DÖK tisztségviselők
pénztáros
sportfelelős:
kultúros:

Kovács Zsuzsa
(gazdasági iroda )
Végh László
felső
Abéli Bendegúz
alsó
Jobbágy Bernadett
felső
Odor Gréta
alsó

Sajnálatos, hogy Pribék Istvánt DÖK elnökhöz nem méltó magatartása miatt le
kellet váltani tisztségéről.
Hat alkalommal tartottunk az osztályképviselőkkel megbeszélést,
négy
alkalommal pedig tanulógyűlést (aktuális problémák, feladatok, versenyek
díjazása).
Idén is megrendeztük volna az AUTÓMENTES NAPOT a Józsefvárosi
önkormányzattal közösen, de sajnos technikai okok miatt nem jött össze.
Az autómentes nap programját saját szervezésben 2012. április 12-én
megrendeztük, a kerületi technika munkaközösséggel közösen.
Kresz akadálypályát kellet leküzdeniük az indulóknak minél rövidebb idő alatt,
hiba nélkül.
Az állatok világnapja alkalmából Fleck Zsófia tanárnő szervezésében „ A kutya
macska jó barát” címmel kiállítást rendeztünk, melyre a gyerekek sok kis állatot
hoztak be, zsűrizés után a helyezettek tárgyjutalomban részesültek.
Az idei tanévben a VAJDA NAPOT ősszel tartottuk, mivel többéves tapasztalat,
hogy tavasszal a programok nagyon összetorlódnak.

A Népligetben, október 6-án rendeztük meg versenyünket, az „Erdő projekt”
keretében, melyen az Aradi vértanúk évfordulójáról is megemlékeztünk.
Tanulóink nagy része a versenyt élvezte, az új kollégák aktívan részt vettek a
lebonyolításban, a helyszín közel volt, a verseny is időben befejeződött, külön
köszönet Palkó Orsolyának, Deme Orsolyának és Szatmáry Zoltánnak a
szervezésért.
Ősszel és tavasszal is a Budapesti Szabadidő Szövetség sportrendezvényein
szülők, kollégák és gyerek képviselték iskolánkat.
A versenyeken különböző sportágakban mérték össze tudásukat. A
versenyidőpontok a munkatervünkben szerepelnek.
Családi hétfőt szerveztünk 2011. november 14-én, melyre különböző
programokkal vártuk az érdeklődő szülőket ( aerobik, gerinctorna, ételkóstoló,
táplálkozási tanácsadás ).
Idén is jelentős szerepet kapott a DÖK életében az egészséges életmódra való
nevelés.
Külsős támogatóként, résztvevőként megnyertük az OÉTI, az Arcadia, és a
Vízművek munkatársait, akik a szponzoraik által biztosított egészségügyi
felvilágosító anyagokat és termékeket eljuttatták hozzánk, melyeket
gyermekeink és a felnőttek örömmel fogadtak.
Az „Erdő projekt” keretében ápoltuk népi hagyományainkat is, tanulóink a
kosárfonás fortélyaival ismerkedhettek meg.
Az idei kupakgyűjtési akció is szép eredményt hozott, gyermekeink 13.000,forintot kaptak az összegyűjtött kupakokért.
A papírhulladékok gyűjtéséért 34.200,-forintot kaptunk.
Sajnálatos, hogy a gyűjtőkonténereket elszállították. Iskolánkban már több éve
gyűjtjük szelektíven a hulladékot, de talán ettől az évtől kezd ez igazán
tudatossá válni, szomorú lenne ha ez megszakadna, és fő bevételi forrásunk is
elapadna.
A befolyt összeget a diákönkormányzat adminisztrációs feladataira,
jutalmazásokra és a versenyekhez szükséges eszközökre használjuk fel.
December 21-én karácsonyi hangulatot varázsoltunk iskolánk aulájába az
érkező gyerekeket felnőtteket karácsonyi zenével és énekekkel fogadtuk.
A karácsonyi vásárunkat is jó lenne új formában feleleveníteni, mivel a tanuló
ifjúság felől többször felvetődött kérésként.
Idén is több alkalommal képviseltük tanulóinkat fegyelmi tárgyaláson.
Megemlékeztünk 1848. március 15-i szabadságharc évfordulójáról,
megkoszorúztuk Petőfi Sándor szobrát a Kolóniában.
Idén ismét segítséget nyújtottunk a kerületi az óvodás sorverseny
szervezésében és lebonyolításában.
Sajnos az idei Vajda - futást nem tudtuk megrendezni anyagi okok miatt.
A kerületi Polgárvédelmi versenyen Paulányi Gizella vezetésével csapatunk II.
helyezést ért el.

A ”Mese projekt” keretében 2012. április 18-án mesemondó órákat tartottunk,
melyen Balogh Alexandra 8.z., Berki Klaudia 8.a., Pakodi Dorka 6.z. és Bodó
József 6.z. osztályos tanulók meséket mondtak és olvastak fel a tanulóinknak. A
munkatervben vállalt feladatokat színvonalasan sikerült megoldani,
programjainkon a gyerekek és a felnőttek szívesen vesznek részt.
Mindez azonban nem jöhetett volna létre, ha nincs a támogatásáról biztosító
iskolavezetés és a segítő tantestület.

A következő tanévre tervezett programok között szereplő rendezvényeink:
szeptemberben Vajda futás
( szervezése, lebonyolítása )
énekkarunk megünneplése
„csibeavató” első évfolyamosok fogadására rendezett műsor
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