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Ez a tanév feladatokban és munkában bővelkedett, de a sikerek sem kerültek el minket. 

Az év elején kitűzött kiemelt feladatok a következőképpen valósultak meg: 

Tehetséggondozás, hatékony felkészítés a versenyekre. Ez az idén sikersztorinak mondható. 

Az évek óta látogatott versenyek mellett új területeken is megméretettek tanulóink és 

többségben szép eredményekkel tértek haza: 

 Zrínyi Ilona Matematika verseny –Adorján Krisztián (legjobb), 

 Derecske Népdaléneklési verseny – 4.o. csapat I. helyezett, 

 Szivárvány Mese- és Versmondó – Kádi Péter III. hely., 

 Égig érő fa Mesemondó verseny Konyáron – Szűcs Alexandra II. hely. - Kádi Péter 

különdíj, 

 Városi Versmondó verseny – Tóth Lili II. hely. – Csizmazia Réka V. hely., 

 Komplex tanulmányi verseny – 3.o. csapat II. hely. 

 

Részt vettünk még olvasási versenyen, bekapcsolódtunk különböző pályázatokba, az iskolai 

szervezésű megmérettetésekbe is pl. mesemondó, versmondó, versíró és rajzverseny a Víz 

Világnapjára. Ahonnan nem hoztunk helyezéseket. Nem kellett szégyenkeznie egyetlen 

felkészítő nevelőnek sem, mert színvonalas munkákat és produkciókat láthattunk, 

hallhattunk. 

Reményeim szerint a következő tanévben szervezhető szakkörök még inkább megkönnyítik, 

segítik felkészítő munkánkat és ezt az elért, szép eredményeket meg tudjuk tartani, sőt felül 

is tudjuk majd múlni. 

Beindult a mindennapos testnevelés az 1. osztályban. Tájékoztatást kaphattunk Kissné Frank 

Csillától – aki egy ezzel kapcsolatos igen aktív továbbképzésen vett részt -, hogy hogyan 

képzelik ennek bevezetését és bizony az iskolai erőnléti mérés eredményei is alátámasztják 

fontosságát. A következő tanévkezdéskor a mérés tapasztalatai alapján a fejlesztendő 

területeket be kell építeni a tanmenetekbe és azokat óráról-órára következetesen 

gyakoroltatni kell. 

Itt az alsó tagozaton az egész napos oktatásnak köszönhetően szerencsés helyzetben 

vagyunk, hiszen könnyebben meg tudtuk valósítani a gyakorlatias szemléletmód kialakítását 

pl. Danika –tűzrakás, úszás-öltözködés. Egy-egy zöldség vagy gyümölcssaláta elkészítése, tea 

főzése, vagy az Erdei iskolai program hozzájárul a hétköznapi helyzetek megoldásához 



szükséges kompetenciák fejlesztéséhez és ezzel együtt a komplex, átfogó látásmód 

kialakításához. 

Az óralátogatás tapasztalatai alapján elmondható, hogy a nevelők többsége megvalósította: 

 lényegkiemelés, véleményalkotás javítása, 

 értő olvasás fejlesztése, 

 kompetencia alapú készségek kialakítása, fejlesztése, 

 egységes dokumentumvezetés, 

 írásbeli munkák rendszeres ellenőrzése, értékelése. 

 

A mérések eredményei alátámasztják ezt. Pozitívum, hogy bátran merünk egymástól 

kérdezni és segítséget kérni, ha valamiben bizonytalanok vagyunk vagy elakadunk. Sajnos itt 

azonban meg kell említenem, hogy ez nem minden osztályra, nevelőre igaz maradéktalanul. 

Idén az 1. osztályosok beilleszkedése nem volt zökkenőmentes, éppen ezért nem mondható 

el, hogy a hozott neveltségi szint javítása maradéktalanul teljesült. A következő tanév 

kiemelt feladatai között kell, hogy szerepeljen ennek a javítása és nem elsősorban egymásra 

mutogatással, hanem önkritikát gyakorolva, és ha kell tanácsot kérve, hospitálással tanulva. 

Idén sem csak az oktatásra koncentráltunk, hanem a nevelés is kiemelt fontosságú volt. ÖKO, 

Erőszakmentes és Egészségtudatos iskolához méltó magatartással éltük mindennapjainkat. 

Gondoskodtunk madarainkról, szeletíven gyűjtöttük a hulladékot, a Föld Napján 

megszépítettük környezetünket, a Víz Világnapján játékos rajz és versíró versennyel 

tudatosítottuk tanulóinkkal vizeink fontosságát. A rossz idő levegőztetés sétái, a kerékpáros 

közlekedés az úszásoktatásra hozzájárult a helyes közlekedésszabályinak 

megismertetéséhez, begyakoroltatásához. Nevelő munkák sikerét bizonyítja, azt hogy jó 

úton járunk és így tovább, hogy már vannak olyan tanulók, akik nem csak kérésre szedik fel a 

szemetet, hanem belső indíttatásból, akár a játékidejét használva erre. 

A kiemelt feladatok közül jelentős előrelépés van, de még mindig fejlesztendő feladatnak 

gondolom a tanulás tanítását és a szabadfoglalkozások tényleges megtartását. A következő 

tanévben erre a két területre még jobban oda kell figyelni hiszen saját munkánkat tehetjük 

majd könnyebbé azáltal, ha kivisszük többször is levegőztetni őket és megtanítjuk az önálló 

munka helyes módszertanát. 

Folytattuk a HHH-s tanulók integrált oktatását, fejlesztőpedagógusunk és a szakszolgálat 

munkatársai segítségével pedig hatékony egyéni fejlesztés valósulhatott meg. Sajnos mégis 2 

tanuló pótvizsgára, 1 tanuló pedig évismétlésre bukott. Különösen szoros kapcsolat alakult ki 

Bíró Roland László 2. osztályos tanuló hiányzásai miatt a Gyermekjóléti Szolgálat 

munkatársaival. Nagyon oda kell figyelnünk a következő tanévben is a hiányzások 

visszaszorítására, nehogy a felső tagozatban súlyosbodjon a helyzet. Kibővült a motivációs 



lehetőségeink tárháza. Motiválólag hat például az IKT eszközök használata, amit egyre több 

osztály vesz igénybe. 

Az Erzsébet tábor, a közös eredményhirdetések, dicséretek. Igaz van egy réteg, akiknek 

semmi sem elég, de mégiscsak azt gondolom, ha egy gyerek is attól fog jobban dolgozni, 

hogy hallotta, olvasta a nevét valahol, már megérte pl: Kádi Péter vagy Kovács Sára 

Továbbra is erősségeinkként említendő kapcsolatunk az óvodával és a szülőkkel. 

Rendezvényeink számos lehetőséget adtak erre (pl: mesemondó, versmondó), a nyílt napok 

(december, május) látogatottsága pedig igazolta, hogy kíváncsiak az iskolai élt menetére. 

Erősödött a Könyvtár és iskola kapcsolata is. Azt tapasztaltam, hogy több könyvtári órát 

kértünk ebben a tanévben, és délutánonként az osztályok szinte kéthetente mentek könyvet 

kölcsönözni, akár az órai munkához is. 

Szívesen segítettük a DÖK munkáját, műsorokkal színesítettük az iskolai és városi 

rendezvényeket (évnyitó, október 6., idősek napja, Karácsony, Farsang, Anyák napja, Húsvét, 

Nőnap).Bekapcsolódtunk az Irinyi Kiállítóterem rendezvényeibe nem csak résztvevőként, 

hanem a programok lebonyolítóiként is.  

Továbbképzésünkre is odafigyeltünk, kihasználva az iskolalátogatási lehetőséget Derecskén, 

többen is megnézhettünk órákat, ahonnan hasznos feladattípusokat hozhattunk haza. 

Sajnos a helyi hospitálási lehetőségeket csak a két bemutató foglalkozáson használta ki a 

kollegák többsége, pedig erre sokkal több lehetőség is lett volna, így ez továbbra is 

fejlesztendő terület maradt. A foglalkozási tervbe leírt programokat maradéktalanul 

megvalósítottuk. 

Összegzésképpen elmondható, hogy sikerekben gazdag programokban bővelkedő, 

feladatokban dús tanévet zárhattunk. 

Minden kedves kollegámnak köszönöm munkáját, segítő támogatását és pozitív 

hozzáállását! 

Kellemes feltöltődést a szabadságra! 

 

 

Létavértes, 2013. június 27. 

                                                                                                   Vályi Éva 

                                                                                                       mkv. 
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A beszámoló felépítése: 

1. Általános értékelés 

- mindennapi életünk 

- óralátogatásom tapasztalatai 

2. Célok, feladatok a tanévre – megvalósulásuk, versenyeredményeink 

3. Erősségeink 

4. Gyengeségeink 

5. A következő tanévben megoldandó feladatok, szervezési teendőink – lehetőségek 

 

1. Általános értékelés – mindennapi életünk: 

Jól együttműködni képes, egymás munkáját segítő munkaközösségi tagokból 

szerveződünk. Kis közösség révén nem is tudnánk másképp sikereket elérni. A vállalt 

feladatainkat, céljainkat sikerült megvalósítani. Éves szinten több mint 20 olyan 

programot kiviteleztünk, mely komoly előkészítést, szervezést igényelt és nem kevés 

időt sem. Igyekeztünk úgy együtt dolgozni az alsós munkaközösséggel és a 

könyvtárral, hogy egymás munkáját érősíthessük. Amennyire lehetett a többi 

feladatunkat pl: magatartás, szorgalom értékelése, adminisztrációs feladatok stb 

bekapcsoltuk az éppen aktuális program kivitelezésébe, hogy így gazdálkodjunk az 

időkkel. A kollégák vállalt feladataikon túl felkérésre vagy önként pályázatokhoz, 

versenyekhez kapcsolódtak be tanítványaikkal. Elmondható, hogy eben a tanévben az 

ifjúság testi és szellemi terhelése egyensúlyba került. Olyan gyerekek is 

bekapcsolódtak a versíró pályázatba akikre egyébként nem nagyon lehetünk büszkék. 

Ilyen tanuló pl: Katona János. 

Néhány esettől kivéve, a tanulók hiányzásával nem volt probléma. 

 

Ebben a tanévben több magatartási problémával kellett megküzdeni, a bevezetett 

napközis értékelés ellenére. Az eredménytelenségi mutatónkból kiderül, hogy éppen 

azoknak a tanulók nem teljesítették minden tantárgyból az elvárt követelményt, 

akiknek a viselkedésük nem volt megfelelő. A kiválóan és jól teljesítő tanulókat több 

alkalommal is a dicséreteken túl, jutalomkirándulásra is elvittük. Köszönjük az 

Iskolavezetés segítő, támogató munkáját! 

 

 

 

 

 



Általános értékelés – óralátogatások alapján 

A nevelők felkészülten tartották a tanórákat. Színesítették változatos módszerekkel, 

differenciálással, IKT-iszközök alkalmazásával. 

Ügyeltek a tanmeneti ütem megmaradására. Sajátos, egyéni arcot is mutattak a látott 

órák. A játékosság mellett a megértetés és a bevésés is nagy hangsúlyt kapott. 

 

 

2. Célok, feladatok: 

Célok, feladatok: Értékelés: 
 

Következetes nevelő-oktató munka  Egységesen követtük a idén 
bevezetett napközis magatartás-
szorgalom értékelést – szülői 
tájékoztatást. 
Eredménye kérdőjeles! 
 

 a tanórák szervezésében is 
megtapasztalható volt a 
következetesség 
 

 Az osztályok pályáztak ez évben is a 
Reál-Osztálykassza programhoz való 
kapcsolódásra – gyűlt a pénz 

Tanulók motiválása kapjon tágabb teret  39 jó tanulónk és 4 kísérő nevelő az 
Erzsébet program keretében 
Szanazugban táborozhatott 
 

 A jó megatartású napközis tanulókat 
Debrecenbe vittük be, ahol interaktív 
ÖKO kiállítást tekinthettek meg. 

 

 A kistérségi reál verseny 4 fős 
csapatának tanulói és felkészítőik 1 
napos jutalomkiránduláson vehettek 
részt Debrecenben a SZUSZ-ban az 
elért 3. helyezésért. 
Tanulók: Kovács Sára , Szűcs Anett, 
Farkas Dzsenifer, Ujvárosi Ádám 
Nevelők: Vályi Éva, Lukács Mihályné, 
Kontor Gábor, Szentmiklósi Miklós 
 

 Először éltünk hét 8.o. tanuló esetén 
a tantestületi dicséret odaítéléséről, 
mely a tanévzárón ünnepélyes 
keretek között került kihirdetésre. 
(Kovács Sára és Brázda Melinda 
kapta-e kitüntető címet) 

 



Célok, feladatok: Értékelés: 
 

Tehetség felismerése, kibontakoztatása 
kapjon nagyobb hangsúlyt 

Sokkal több versenyen vettünk részt 
eredményesen, mint az előző tanévben 
 

 Versíró pályázaton (megyei verseny) 
8 fő 5 osztályos tanuló adta be 
pályaművét. 
Szabó Jutka különdíjban részesült 
 

 Konyáron megrendezett 
mesemondó versenyen 2 tanuló 
szerepelt. 
 Balogh Bence különdíjat kapott. 

 
 A városi versmondó versenyen 11 

tanuló képviselte iskolánkat.  
Kovács Sára 8.o. tanuló 2. helyezést 
ért el. 

 

 Országos meseíró pályázaton 
Horváth Vanessza 8.o. tanulónk 
könyvjutalomban részesült. 
 

 Rajzpályázatot nyújtottak be 
tanulóink. Itt nem volt helyezettünk. 

 

 Városi KRESZ versenyen 4 fős 
csapatunk 3. helyezett lett. 
 

 Megyei KRESZ versenyen ugyanaz a 
csapatunk 6. helyezést érte el. 
Marinka Nóra, Barta József,  Bárány 
Márk, ……………….. 

 

 Az Irinyi helytörténeti vetélkedőn 3 
csapatunk közül egy dobogós lett, 2. 
helyezést értek el. 
csapattagok: Kovács Sára, Brázda 
Melinda, Pukás Bettina, Marinka 
Nóra 

 A Magyar Gyermek Labdarúgó 
szövetség iskolák közötti labdarugó 
körzeti versenyén a 3. korcsoportos 
(6. és 7.o.) fiúk (8 fő) első helyezést 
ért el.  

 

 1 tanulónk angol nyelvi levelezős 
versenyen vett részt. 

 



Célok, feladatok: Értékelés: 
 

Tehetség felismerése, kibontakoztatása 
kapjon nagyobb hangsúlyt 

 

 Több tanulónk bekapcsolódott a 
Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 
magyar felvételi versenyébe ahol 
Brázda Melinda 8.o. tanulónk első 
helyezett lett. Jutalma felvétel a 
Gimnázium humán tagozatú 
osztályába. /Nem ide megy tovább 
tanulni/. 
 

 Zrínyi Ilona matematika versenyre is 
több tanulónkat készítettük. Igazi 
siker nem született. 
 

 Több sportversenyen is 
megmérettettek 
tanítványaink.(Eredményekről a 
testnevelő szakos kolléga külön 
beszámol)  
Puskás kupa (elvesztettük a 
mérkőzést) – ping-pong – sakk – 
atlétika – úszás 

 

 3 magyar szakos nevelő és néhány 
tanuló műsorral kedveskedett a 
többszörös véradóknak rendezett 
városi ünnepségen. 
 

 
Írásbeli munka külalakjának formálása 

 

 A füzetek rendszeres, következetes 
ellenőrzése, értékelése pozitív 
eredményt hozott. Folytatni kell! 

 

 
Differenciált munka szervezése, házi feladat 
adása segítse a felzárkóztatást és 
tehetséggondozást. 
 

 

 Jó úton vagyunk, elmozdulás 
tapasztalható a korábbi évekhez 
képest. 

 
Jó partneri viszony fenntartása a sikeres 
munka érdekében. 

 

 Jó munkakapcsolatot ápolunk évek 
óta a védőnővel. 

 

 Az iskolarendőr segítségünkre volt a 
magatartási problémák 
megoldásában. Tájékoztatást tartott 
a szülőknek az iskolakerülés jogi 
következményeiről. 
 
 



Célok, feladatok: Értékelés: 
 

Jó partneri viszony fenntartása a sikeres 
munka érdekében. 

 

 Az OKTODOR oktatást segítő intézet 
munkatársai a szülői értekezletek 
alkalmával a szülők számára előadást 
tartottak – gyermeknevelésről.  
 

 A Pedagógia Szakszolgálat 
szakembere segítette az 5. 
osztályban a tehetség felismerést, 
közösségi formálást. A 8. osztályban 
a pályaválasztást segítette 
tanácsaival. 

 
Formáljuk tanulóink ÖKO szemléletét 

 

 A 6. osztályos tanulóink 1 hetes Erdei 
iskolai programban vettek részt. 

 

 A Víz Világnapja alkalmából a 
könyvtárral karöltve versenyt 
szerveztünk …. 3 fős csapatai 
számára. 
 

 Napközis szabadidőben elkészítettük 
majd kiállításra került „Rudi a robot” 
– hulladékhasznosítás fontosságára 
hívtuk fel a figyelmüket. 
 

 Bekapcsolódtunk az iskolai Föld napi 
programokba. 

 Debrecenben ÖKO kiállításon vettek 
részt a gyerekek. 

Testmozgás és a sport szeretetére nevelés  A testnevelő tanárok által készített 
sikeres pályázat eredményeként sok 
tanulónk megmutathatta sportbéli 
tehetségét. Az eredményhirdetésen 
büszkék voltak a tanulók a nyakukba 
került éremre és az igazgatónő 
elismerő szavaira. 
 

 A városi szervezésű MOBILITÁS heti 
kerékpározáson tanáraink és 
diákjaink és szülők vettek részt. 

Aktív szellemi élt a szabadidőben   Beindítottuk 2 csoportban a 
„Rejtvényfejtők klubját”. A verseny 
több fordulós volt /3 hónapos/ így 
nem csak a logikájukat, hanem a 
kitartásukat is fejlesztette 
tanulóinknak. 
 



Célok, feladatok: Értékelés: 
Pályaválasztás segítése  8.o.tanulók ellátogattak a „Szelet a 

vitorlába” c. pályaválasztási börzére 
Debrecenbe. 

 A Pedagógiai Szakszolgálat 
szakembere is segítette a gyerekek 
döntését. 

 Írásban és szóban is próbafelvételi 
vizsgát szerveztünk magyar és 
matematikából, angolból csak szóbeli 
vizsga volt. Végeredmény - minden 
tanulót felvettek középiskolába.  

 

Hagyományok ápolása  A 7.o. tanulóink Álmosdon jártak, 
ahol a Kölcsey emlékeket tekintették 
meg. 

 Interaktívan ünnepeltük meg október 
23-át, március 15-ét. 

 Két osztályunk tanulóifjúsága 
tartalmas, emlékekkel teli 
osztálykiránduláson vehetett részt. 

Kapjon  a tanulóifjúság megfelelő ismeretet 
a vázlatíráshoz 

 Jól szerkesztett és kivitelezett 
bemutató órán vehettünk rész, ahol 
a vázlatírás technikáit fűzte csokorba 
Jákóbné Szilágyi Éva az órát tartó 
nevelő. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3-4. Erősségeink, gyengeségeink 

Erősségeink Gyengeségeink 
- Összeszokott, precíz munka,  
- Céltudatosság, 
- Következetesség, 
- Magas szintű rendezvényszervezés, 

ünneplés, 
- Egymás munkájának segítése, 
- Hibák elismerése – jobbító javaslatok 

keresése, 
- Jó partneri viszony ápolása, 
- Kulturált étkezés biztosítása napközis 

tanulóink számára, 
- Rendben lebonyolítottuk az országos 

méréseket, 
- Sokrétű és sikeresebb versenyeztetés. 

- Nem minden esetben sikerült 
a rendbontók hatékony 
fegyelmezése, 

- Motiválatlan tanulóink 
érdeklődését nem sikerült 
felkelteni, 

- Mobiltelefon iskolai 
használatára későn sikerült, 
nem teljesen eredményes 
megoldást találnunk. 

- A tanulók tanórai szereplését 
ritkán értékeljük 
osztályzattal, 

- Hiányos volt a havi minimum 
osztályzat megléte minden 
tantárgy esetén, 

- Prezentációs munka, 

- Tanulói munkákból dekorálni 
a tantermeket és a folyót. 

 

6. Lehetőségek a 2013/2014-es tanévben 

 

 Hatékony intézkedés megkeresése a magatartási problémák kiküszöbölésére. 

 Tovább kell erősíteni illetve megtartani az idén eredményesebben működő 

motivációs munkánkat. 

 A szóbeliség mennyiségét és minőségét fejleszteni kell a tanórákon. 

 A folyosói dekoráció elkészítését, felelősét be kell osztanunk. 

 Időben készüljön el az Erdei iskolai munka prezentációja /Idén nem készült el/. 

 Szakkörök, felzárkóztatók hatékony megvalósítása az új Közoktatási Törvény szerinti 

kötelező iskolai tartózkodás terhére. 

Azt gondolom, így hátradőlve, hogy embert próbáló év van a hátunk mögött. Nagyon 

igyekeztünk azon, hogy önmagunk és partnereink is elégedettek legyenek munkánkkal. Úgy 

gondolom a meglévő problémák ellenére is ez a tartalmas beszámoló arról tanúskodik, hogy 

rengeteget dolgoztuk és meg is lett a jutalma. Köszönet ezért minden munkaközösségi 

tagnak, vezetőinknek és támogatóinknak! 

Jó pihenést, feltöltődést kívánok mindenkinek! 

Létavértes, 2013. Június 27.                                                

                                                                                                           Lukács Mihályné 

                                                                                                                      mkv. 

  



 



DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKÁJÁNAK 
ÉRTÉKELÉSE A 2012-2013-AS TANÉVBEN   

 
 

HÓNAP TERVEZETT 

PROGRAMOK 

MEGVALÓSÍTÁS 

 

 

Szeptember  

 Az osztályok DÖK 

képviselőinek 

megválasztása a 4 – 8. 

évfolyamokon 

 Alakuló ülés: feladatok 

megbeszélése; munkaterv 

elfogadása; DÖK vezető 

választása, 

környezetvédelmi felelős 

megválasztása –/ ÖKO 

iskola/sport és kultúrfelelős 

megválasztása. 

Megválasztottuk a felelősöket. 

 a diákelnök: Kovács Sára 8. O. 

Sportfelelős: Nagy Rebeka 8. O. 

Környezetvédelmi felelős: Balogh 

Nóra 7. O. 

 

Papírhulladék gyűjtésének 

megszervezése. 

/Használt tankönyvek 

elszállítása./ 

A használt tankönyveket 

novemberben szállítottuk el a 

gyűjtőhelyre a napközis tanulók 

segítségével. 

Az alsó tagozatos tanulók 

osztályfőnökükkel osztályonként 

vitték át a kijelölt helyre a 

tankönyveket. 

Október „Őszi nagytakarítás” a 

tavasszal kijelölt területek 

ősziesítése. 

Az őszi nagytakarításba technika 

óra keretében a felső tagozatos 

tanulók kapcsolódtak be, a lehullott 

faleveleket gyűjtöttük össze.  

 

Osztályfoci és csocsó 

bajnokság őszi fordulójának 

beindítása. 

Nagy Károly és Kontor Gábor 

tanár urak vezetésével a fiuk 

fociban a lányok kézilabdában 

mérték össze tudásukat. 

Tökfaragó verseny 

osztályonként. 

Minden osztály készített egy 

töklámpást amellyel az 

osztálytermeket dekoráltuk az őszi 

szünet előtt, és megemlékeztünk 

Halloweenról.  

Az alsósok osztály szinten 



beszéltek „Mindenszentekről és 

Halloweenről” kiemelve a mi 

hagyományainkat. 

November 

 

25.Magyar labdarúgás 

napja. 

 

Őszi forduló eredménye. 

 

 

 

 

December 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikulásjárás 

 

A hagyományoknak megfelelően 

az alsó tagozatban nyíltnapos 

Mikulás ünnepség keretében 

osztottuk ki a DÖK. csekély 

ajándékát, a felső tagozatban 

Mikulás diszkóval és filmvetítéssel 

ünnepeltünk   

Készülődés az adventi 

vásárra (Alkotóház) 

(december 2. hete) 

Fenyődíszek készítése. 

A nevelők részvételével három 

délután is kézműves foglalkozást 

tartottunk ahol fenyődíszeket és 

ajándék tárgyakat készítettünk a 

karácsonyi bazárba. 

Városi és iskolai karácsonyi 

ünnepségen való részvétel. 

 

 

 

Mind két helyszínen 

zsákbamacskával és 

ajándéktárgyakkal segítettük a 

rendezvény lebonyolítását. 

Január  A Diákönkormányzat 

munkájának féléves 

értékelése. 

  

 

A félévi gyűlésünkön és a D.Ö.K. 

vezetők megbeszélésén. 

Téli havas sportdélután. A téli délutánokon a napközis 

nevelők felügyelete mellett 

hócsatáztak tanulóink. 

A D.Ö. K. rendezésében ez nem 

valósult meg. 

Február 

 

 

 

 

 

 A farsangi mulatság 

előkészítése, 

lebonyolítása. 

  

A Farsangunk február 22-én került 

megrendezésre. Az előkészületek 

során a betervezett selejtezőket 

nem tartották meg az osztályok, így 

sok lett a csoportos fellépés ami a 

műsor lebonyolításakor egy kis 



 

 

 

 

időzavart okozott, vagyis a 

második rész nagyon hosszúra 

sikerült. A farsang azért sikeresnek 

mondható, a végén a tanárok 

fellépése elfeledtette az időbeni 

csúszást.  

Farsangi előkészületek – 

álarckészítő verseny 

Nem valósult meg. Minden 

osztályban készültek álarcok 

farsangi maskarák, így ennek 

meghirdetését feleslegesnek 

tartottuk. 

Március Megemlékezés a „Víz 

világnapjáról” 

Lukács Mihályné és Debreceni 

Borók Szilvia vezetésével 

megtörtént a megemlékezés a 

könyvtárban. 

Az alsó tagozatosok 

természetismeret órán is 

megbeszélték a víz jelentőségét, 

aki pedig kedvet kapott 

magasztalni a vizet, verset írhatott 

róla a meghirdetett versenyen . 

Április Tavaszi nagytakarítás. 

 

Az időjárás miatt később került 

megszervezésre. A virágosítást 

május 29-én, szerdán délután 

tudtuk elvégezni. 

 

Április vége „Papírgyűjtés” 

Április22-én csatlakoztunk a 

Magyar Közút felhívásához a 

„Tegyünk többet útjaink 

tisztaságáért.”akcióhoz. Melynek 

keretén belül megtisztítottuk 

településrészünket az eldobált 

szeméttől és az AKSD segítségével 

papírgyűjtést szerveztünk, melynek 

bevételét a tanulóink jutalmazására 

fordítottuk. mindkét akciónk 

nagyon sikeresen zárult. 

 

Osztályfoci tavaszi forduló. 

A fordulókat az Irinyi héten 

bonyolítottuk le. 

Május Irinyi megemlékezés Irinyi sírját még március 15-én 

megkoszorúztuk. 

Gyermeknap A gyermeknap keretén belül 

megrendezett „Családi napon” 

segítettünk az osztályonkénti főzés 



lebonyolításában. 

Június Irinyi hét megszervezése és 

lebonyolítása 

Az Irinyi hetet hagyományunkhoz 

híven az utolsó hétre terveztük. 

Kedden a „nyár veszélyeire” hívtuk 

fel tanulóink figyelmét és pár 

rövidfilmet néztünk meg. 

Szerda a felső tagozatban fordított 

nappal indult. Az óraközi 

szünetekben nagyon élvezték 

tanulóink a –kötélhúzó versenyt,- a 

székfoglalót,- az egy perc és nyersz 

játékot,- valamint a léggömbös 

táncversenyt. Délután a fiúk 

fociban a lányok kéziben mérték 

össze tudásukat. 

Az alsósok megnézték a „Star 

Wars” sorozat Baljós árnyak című 

részét. 

Csütörtökön kerékpártúrát tettünk 

2-8 osztályosainkkal a 

Monostorpályiban szépen felújított 

Tubusokhoz, az elsősök pedig a 

vértesi szárítóval ismerkedtek. 

Pénteken a felső tagozatosaink 

filmvetítésen vettek részt, és 

nyolcadikosaink bolondballagóját 

nézték meg. Délután a 7.-és 8.-

osztályosaink búcsú discón 

köszöntek el egymástól. 

Alsósaink a hagyományokhoz 

híven „kézműves 

munkát”végeztek. Kézlenyomatot 

festettek és önarcképüket rajzolták 

meg, amit egy tablóra ragasztottak 

fel. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Éves munkánk értékelése 
 

A tervezett programokat ebben a évben sikerült megvalósítanunk, összességében 

a diákönkormányzat munkáját megfelelőnek tartjuk. 

 

Erősségünk a rendezvények jó szervezése és lebonyolítása.  

 A hagyományos rendezvényeket próbáltuk változatossá tenni, az év végre 

besűrűsödő feladatok miatt pedig, kevesebb programot szerveztünk, hogy azok 

színvonala ne károsuljon.  

Az egész iskolát átfogó kerékpár kirándulásunk szervezetten minden 

problémától mentesen, fegyelmezetten zajlott le. Büszkék lehetünk tanulóinkra! 

Az is említésre méltó, hogy bármilyen ötlettel álltunk munkatársaink elé, közös 

megbeszélés után mindenki segítette a munkánkat, amit ez úton is köszönünk. 

 

Gyengeségünk a havonkénti D.Ö.K. gyűlés megtartása, amelyet csak szükség 

esetén hívtunk össze, ha valamilyen rendezvény közeledett, vagy valamilyen 

feladatot kellett megoldani. Nagyon nehezen indult be az idén a szelektív 

papírgyűjtés, egyes osztályokban többszöri figyelmeztetés után került csak ki a 

hulladékgyűjtő.  

A diák önkormányzati tagok közül három fővel részt vettünk a megyei 

Diákközgyűlésen. Ahol legjobban a „Disputa kör” bemutatkozása keltette fel az 

érdeklődésüket. Következő tanévben meg lehetne szervezni egy ilyen” Kört”, 

hiszen sokat fejlődne a részvevő tanulók szókincse és vitakészsége.   

 

MÉG EGYSZER KÖSZÖNJÜK MINDEN MUNKATÁRSNAK AZ 
EGYÜTTMŰKÖDÉST ÉS A SEGÍTSÉGET! 
  



 


