DÖK-munkaterv 2019-2020
dátum
szept. 6-8..
szept. 9.
szept. 20. .
szept. 20. péntek
szept. 21. szombat/23.
vasárnap
szept. 25. szerda
októberben
okt.1.kedd a
szünetekben

öko-program

felelős

gólyatábor
diákigazgató pályázat kihirdetése

12.A; 12.B
DÖK
(EFMK-BNSJG)
SZK

diákigazgató pályázat leadása
takarítás világnapja, technikai
dolgozók köszöntése

DÖK
DÖK

-európai mobilitási nap

takarítás világnapja,
technikai dolgozók
köszöntése

diákigazgató választás

hulladékgyűjtés

DÖK

hulladékgyűjtés
a zene világnapja
SongLines bemutatkozó,
kedvcsináló koncert, du. work
shopok
Diákközgyűlés
Közös hangverseny
(SongLines-BNSJG tanulói)

okt. 2. szerda 18:00h
okt. 4.péntek

dök-program

állatok világnapja
-adománygyűjtés

Tóth Sári 12.B
VJ BB
DÖK
VJ BB
12.A

októberben
okt. 8.

osztálydekoráció
terménynap

-ÖKO-munkaköz.
-DÖK

okt.16.szerda

a kenyér világnapja

11.B

nov. 4-8.

beiskolázás segítése

november 9. szombat
délelőtt
nov. 29.

-nyílt nap, teaház
diákigazgató és DÖK

dec.5.
december 6.
dec.7. szombat

dec. 14 szombat de.
december 20. péntek.
január 22.
febr. 14. péntek.
január 31.
febr. 17-18-19

„Ne vásárolj semmit! „nap
a talaj világnapja

mindenki

MINDENKIDÖK !
9/B
12.B

-Mikulás
-jótékonysági sütivásár
Tanítási nap (dec. 24. helyett,
keddi munkarend) Adventi
készülődés, gyertyaöntés
Adventi kirándulás Bécsbe
pályaorientációs nap
Karácsonyi ünnepély
(iskolai+Metodista templom) (2
tanóra, 1 of. óra)
a magyar kultúra napja
Öltözz pirosba!
Valentin nap
farsang bentalvás?
Tanítás nélküli munkanapok

10/A
-DÖK NA
NA, MR, FI
BB
VJ
DÖKMINDENKI
TGY BSZ+DÖK
Józsa Dávid 12.A
BG
9/B
DÖK

márc.2-6.
márc. 1.
III.23.-III.27

márc. 18-22.
márc. 20. 1700
márc. 23
márc. 20.-24.
ápr. 22.
ápr. 29.
ápr. 30. 14 ó.
május 11.
május 24/25 hétfő
jún. 5. szerda

pénzügyi témahét
újrapapír napja
Digitális témahét
NSJG-napok (rendhagyó órán
és az egyik du. digitális téma)
Osztályok közötti vetélkedő
Öregdiák találkozó-megújításra
ötletek
fenntarthatóságikörnyezettudatossági
témahét
víz világnapja
meteorológiai világnap
Föld napja

NA
9/A
KL
MR

KO

Fenntarthatósági témahét
Öko-projektnap
Bolondballagás
ballagás

madarak és fák napja
európai nemzeti parkok
világnapja
környezetvédelmi világnap

10/B
KO
NA

9/B
9/NY
11/A

2019/20. év feladatai és célkitűzései:
DÖK SZMSZ kidolgozása
A papírgyűjtés bevételéből focilabda, függöny, a 24-es terem árnyékolása legyen
megoldva.
Online-suliújság folyamatosan, szerkesztőség péntek 7. óra nagysanyisulilap
felelős: Nagy Vivien 11/B
Rádiósok: Bereznai Sámuel 12/B, Horváth Patrik 11/B, Jászfalusi Mátyás 10/A a két
nagyszünetben zenét és információkat szolgáltatnak.
Sulifotósok: Artner Igor 10.A, Papp Laura 10.A, Magos Benedek 11/A, Ténai Viki 10/B,
Jóna Dániel 12/A
ÖKO-kommandó: szelektív szemétgyűjtés és a madáretetők, növények felügyelete,
osztályok beosztása, figyelemfelhívó plakátok készítése, felelős: Szabó Balázs 12/
Havonkénti iskolagyűlés lebonyolítása

