A KÖZÉPI SKOLAI DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKÁJA

A középiskolai diákönkormányzat munkája

A Diákönkormányzat feladata többek között, a tanulók számára a tanórán kívüli színvonalas,
közösségépítő, programok szervezése.
Iskolánk sajátossága, hogy egy épületbe járnak az általános és középiskolai tanulók. A
különböző generációk együttélése által nyújtott lehetőségeket igyekszünk kiaknázni, közösen
programokat szervezni, és felelősen példát mutatni a kisebb korosztály számára.
A tanév elején a kilencedikes tanulókat Inas-avató ünnepségen avatják fel a felsőbb évesek.
Játékos vetélkedő keretében kell megmutatniuk rá termetségüket és a kézművességhez való
viszonyukat, a próbatétel feladatait a 10. évfolyam állítja össze számukra.
Hagyományaink az iskolai élet jeles napjaihoz kapcsolódnak, ünnepségek, rendezvények
szervezésével, különféle feladatok megoldásával színesítjük diákéletünket.
Halloween alkalmával Tökfaragó versenyt és TökJó sportversenyt szervezünk, mikulás
napjára plakátkészítő versenyt hirdetünk, ahol a vállalkozó szellemű alkotók bemutathatják
kézügyességüket és fantáziájukat.
A karácsony ünnepét meghitté varázsolják az osztályok, műsorral készülnek, ki egy kis
verssel, ki egy kis énekkel vagy egy mesés színdarabbal. A diákönkormányzat feladata évrőlévre az iskolai fenyő díszítése. A szépen megterített asztaloknál a karácsonyfa árnyékába,
mindenki próbál a másiknak boldogságot adni a szeretet ünnepén.
A szalagavató ünnepségen a végzős tanulók mutatják be az iskolánkban eltöltött vidám és
szép emlékeit egy kis műsor keretében.
Az osztályok vagy kisebb csoportok gyakran szerveznek kirándulásokat, akár több napra is,
nagyvárosokba, kézműves falvakba, ahova egyébként nehezen tudnának eljutni.
Minden évben részt veszünk a Győri Művészeti és Fesztiválközpont által megrendezésre
kerülő Céhek Napján, a szakmát tanuló diákok ünnepén. A diákok gyönyörű korhű ruhákban
vonulnak végig a belvároson tanulóink, nagy örömére városunk lakóinak.
Rendezünk alkotónapot, ahol iskolán kívüli, érdekes helyszíneken nyílik lehetőség a festésre
és rajzolásra. A sportnapon játékos feladatok elvégzése kapcsán együtt mozog az egész iskola.
Az egészségnevelési napon az egészséges életmódhoz és a környezettudatos szemlélethez
kapcsolódóan oldanak meg szórakoztató feladatokat a diákok.
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Tanulóink aktívan vállalnak részt a diákélet színesítésében, szép számban, örömmel, s
jelentőségteljesen élnek iskolánk adta lehetőségekkel.
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