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SZEPTEMBER 

 

• Osztálytitkárok választása a 4-8. osztályokból (2-2 tanuló) 

• Alakuló gyűlés:  
      A diákönkormányzat elnökének, elnökhelyettesének megválasztása 

• Ötletbörze: programjavaslatok a tanévre 

• A diákönkormányzati gyűlések időpontjainak megbeszélése 

• A munkaterv elfogadása 

• Mihály-napi forgatag  
                              Költsége:40000FT 

• Papírgyűjtés  
Költsége: A gyermekeknek jutalmazás segítségadásért:5000 Ft.  
Minden osztály megkapja az általa gyűjtött papír értékének a felét. 

• A papírgyűjtés értékelése 

OKTÓBER  

• Az iskolarádió felelőseinek megválasztása, működési feltételeinek megbeszélése 

• Az ISKOLAI DIÁKNAPLÓ megnyitása. Költsége: 2500 Ft 

• A diákönkormányzat logójának megtervezése 
 

• A Márton-nap előkészítés 

NOVEMBER 

• Szent Márton nap: 
 
                               Költsége: 45000 Ft 

• Adventi gyertyagyújtások 

• Az adventi hangolódó teaház előkészítése 

DECEMBER 

• Adventi gyertyagyújtások 

• „Adventi hangolódó teaház” 
                             Költsége: 25000 Ft 

• Az 1. osztályosok télapós köszöntése 
                       Költsége: 40000 Ft 

 

• 1-8.osztályosok közös barkácsolása. 
Költsége:3000 Ft. 

• Mikulás klubdélután az osztályokban 
 

• Az iskolai fenyőfa díszítése. 
Költsége: Jutalmazás: 3000 Ft. 

  

JANUÁR 

 

• Farsangi előkészítő feladatok felelőseinek megválasztása, feladatok kiosztása: 
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FEBRUÁR 

 

• Farsangi mulatság alsó-felső tagozat együtt a tornateremben. 
Alsó-felső tagozat együtt: 14.00-17.30. 
Közös tombolasorsolás: 17.00-17.30. 
Felső tagozat tovább 19.00-ig. 
Költsége: 100000 Ft. 

 

MÁRCIUS 

 

• Érzékenyítő program 

• A Csernye-napok programjainak megtervezése, előkészítése. 

ÁPRILIS 

 

• .Tavaszi papírgyűjtés 
Költsége: A gyermekeknek jutalmazás segítségadásért, üdítő:5000 Ft.  

 

MÁJUS 

 

• Diákigazgató- jelöltek kampányának megkezdése; bemutatkozás, 
programismertetés 
                     Költség: kampány/jelölt: 5000 Ft. 

 

• Diákigazgató-jelöltek kampányának eseményeiből összefoglaló  
 

• CSERNYE-NAPOK 
           A győztes diákigazgató kihirdetése. 
           

• JÁTÉKKAVALKÁD –családi nap az iskola udvarán: 
Zumba vagy hip-hop-zenés bemelegítés, osztályonkénti főzőverseny/grill-party, 
lufihajtogatás, arcfestés, csillámtetkó, rendőrségi és tűzoltó bemutató, lovaglás, 
íjászat, légvár vagy élő csocsó, népi fajátékok, kézműveskedés, ügyességi- játékos 
állomások zsetonszerzési lehetőséggel, közös tanár-diák-szülő vetélkedő, interaktív 
játékok versenye, just dance, tombolasorsolás (vállalkozói felajánlásokból). 

 
Költsége: 

• Légvár vagy élő csocsó+ hordós szumó 120000 Ft.  

• Csillámtetkó: 30000 Ft. 

• Zsetonbeváltáshoz üdítő, csoki, nyalóka: 100000 Ft. 

• Főzés: 50000 Ft. 

• ÖSSZESEN: 300000. 
 

• Gyermeknap előkészítése 
 

JÚNIUS 
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• GYERMEKNAP : harcitúra Kisgyónba szalonnasütéssel vagy bográcsozással 
(piknik) 
                                               Költsége: Ajándék ásványvíz+üdítő+jégkrém: 50000 Ft. 
 

• Bátorság próba a felső tagozatosoknak 
 

• Limonádé party- utcabál/disco az iskola udvarán 
 

                                   Költsége: 20000 Ft 
 

• Az éves munka értékelése: DIÁKFÓRUM 

• Jutalmazás kiemelkedő munkáért: kirándulás/mozi/pizzázás. 
                                               Költsége: 20000 FT 
 

Egész tanévben: 
 

• Gyűlések minden hónap 1. keddjén 

• A programok után elégedettségmérés 

• Filmek, pozitív gondolatok, beszélgetések, panaszdoboz az iskolai bántalmazás 
ellen 

 

 
 
Bakonycsernye, 2021. szeptember 14. 


