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1. Helyzetelemzés
A Diákönkormányzat az iskola valamennyi képzési formájában részt vevő osztályok
együttműködésével végzi tevékenységét, így a technikum és a szakképzős diákok részvételét
vesszük számításba. A DÖK az osztályonként választott 2-2 fős képviseletből áll össze,
amely gyűléseit a patrónus tanár, Balogh Anna jelenlétében, a DÖK szeptemberi tisztújító
közgyűlésén választandó elnök levezetése mellett tartja meg, lehetőség szerint minden hónap első szerdáján, a hetedik órában, rövid jegyzőkönyvben rögzítve az ott elhangzottakat.
A cél továbbra is a tanulók és az oktató közösség hatékony együttműködésének biztosítása,
összhangban az oktató-nevelő munka diákszemléletű támogatásával, illetve a diákság kortársi kapcsolatainak bővítésével, a szabadidő optimális eltöltésének elősegítésével. Újdonság, hogy a DÖK céljai között kiemelt szerepet kap a pályázatok figyelemmel kísérése.
A Diákönkormányzat mind – a működéséhez szorosan kapcsolódó – általános, mind pedig
az esetenként adódó, speciális feladatok ellátását örömmel vállalja az iskolai élet gördülékeny szervezése érdekében. A DÖK képviselői fentiek fényében érdeklődési körükkel egybecsengő feladatokért vállalhatnak alkalmi, ill. az egész tanévre szóló felelősséget (pl. DÖK
hirdető tábla karban tartása, pályázatok, versenyek, jogszabályi változások figyelemmel kísérése, közösségi programok szervezése, részvétel segélyakciókban, táboroztatás stb.).
Ahhoz, hogy a diákönkormányzat megfelelően működjön elengedhetetlen, hogy a diákok
ismerjék és tudják alkalmazni a tanulói, a diákönkormányzati jogokat. A jogok ismeretén túl
tisztában kell lenni azzal is, melyek a diákönkormányzat feladatai az iskolában.
A Törvény szerinti elsőrendű feladata az érdekképviselet, ám a gyakorlatban az iskolai élet
és programszervező szerepe érvényesül leginkább. Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy a
diákönkormányzat megkapja működéséhez szükséges információkat, eszközöket.
A diákok javaslata alapján keressük azokat az új elemeket, amelyekkel még vonzóbbá, tartalmasabbá tehetjük programjainkat. A diákok több örömöt lelnek az általuk szervezett programokban, sikerélményhez juttatja mind a programot előkészítő, mind az abban részt vevő
tanulókat.
Házirendünket, az iskolai szakmai programját, a szervezeti és működési szabályzatot minden
tanév elején felülvizsgáljuk.
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A tanulók közül megválasztjuk az év diákját/diákjait. A választás eredményét a tanévzáró
ünnepségen ismertetjük, ahol a választott diák/diákok elnyeri az „Év diákja” címet, és a vele
járó jutalmat (Szent Lőrinc díj).
A cím elérésének komoly feltételei vannak. Mindenki lehet a hónap diákja, ha:
1. a magatartása példamutató;
2. szorgalmasan tanul;
3. képességeihez mérten, érdeklődésének megfelelőn részt vesz versenyeken;
4. tárasaival, tanáraival szemben segítőkész, lehet rá számítani;
5. a közösség életébe aktívan bekapcsolódik;
6. egy osztály jelöli őt;
7. a jelöltek közül ő kapja a legtöbb szavazatot;
Minden tanév végén, júniusban, a diákok tanulói kérdőívben értékelik tanáraikat. A legjobb értékelést kapott három pedagógus közül az iskolavezetéssel együtt választjuk meg a
tanév legjobb oktatóját, aki a tanévzáró ünnepségen megkapja a Szent Lőrinc díjat.

2. Személyi tényezők alakulása (előző évihez képest)
A Diákönkormányzat tisztségviselőnek megválasztása folyamatban, az első, alakuló gyűlésen: 2020. szeptember 9-én. Bókáné Pozsik Bernadett kolleganő több éves tapasztalatát és
munkáját segítségül kapjuk, hogy gördülékenyebben folytatódhasson az érdemi munka.

3. A munkaközösség éves munkájának ütemezése (megbeszélések stb.)
Szeptember
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alakuló ülés



tisztségviselők megválasztása



éves munkaterv összeállítása, elfogadása



iskolavezetéssel találkozó- javaslatok, kérvények



elsősök bemutatkozása, vetélkedő
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Október


Faragjunk töklámpást



internetes képviselőválasztás a diákparlamentbe



futball, röplabda kupa 1. forduló

November


Halloween jelmezverseny



cipősdoboz akció kezdete –dec. 20-ig



Országos diákparlament

December


karácsonyfa állítás



angyaljárás



cipősdobozok átadása



karácsonyi gálaműsor



adventi kirándulás



Mikulás

Január


féléves munka értékelése, beszámoló készítése



futball, röplabda kupa 2. forduló



Szent Lőrinc 25 JUBILEUM

Február


farsang



Valentin nap

Március


nőnap



Colours’ Day



Szent Lőrinc JUBILEUM 25 éves



DÖK kirándulás



Te szedd! országos akcióban részvétel

Április

6



futball, röplabda kupa 3. forduló



Szent Lőrinc napok



Országos diákparlament



csapatépítő program
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Május


bolond ballagás



sport- és egészségnap

Június


pedagógusnap



szóbeli érettségi



éves munka értékelése, beszámoló készítése

Augusztus


gólyatábor

A munkaterv külön nem tartalmazza a következőket:
− diákság szervezése programokra: a szabadidő hasznos eltöltéséhez
− együttműködés az iskolán belül az osztálytitkárokkal és az osztályfőnökökkel, iskolavezetéssel, iskolán kívül a Városi Diáktanáccsal és a segítő szolgálatokkal)
− DÖK faliújság elkészítése és folyamatos frissítése
− aktuális pályázatok figyelemmel kísérése, pályázatok írása
− iskolagyűlés megszervezése minden második hónapban

4. Főbb programok tevékenységek tervezése (rendezvények, programok, pályázatok
stb.)
A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel az egész évben tervezett programokat tekintve tervezünk „ B” tervet, amely online kereteken belül is kivitelezhetők lesznek a
2020/2021-es tanév során.
Október/B terv


Faragjunk töklámpást

November/ B terv


Halloween jelmezverseny

December/ B terv


karácsonyi gálaműsor

Február/ B terv
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Március


nőnap

Június


pedagógusnap

5. Tervezhető eszközigény
A tavalyi évekhez hasonlóan folyamatosan frissítjük az eszköz tárunkat. A tanév folyamán
esetlegesen szükséges eszközöket beszerezzük, vagy pótoljuk a programok alapján. A tanévet kellőképpen felszerelten tudjuk megkezdeni.
6. Egyebek (kérések, információk)
Az aktualitásokat az iskola kettő faliújságon hirdetjük, különös tekintettel a kialakult járványügyi helyzetre.
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