
Félévi beszámoló - Diákönkormányzat 

2018/2019. tanév 

 

1. tanulók száma, tanulócsoportok száma, létszámok, tanulmányi munka (dicséretek és 

bukások száma; felmentések alakulása) 

A 2018/2019. tanév vezetői: 

DÖK elnök: Hopka Noémi 11. AC 

DÖK elnökhelyettes: Kirilly Dóra 11. AC 

Osztályképviselők: szavazati joggal osztályonként két fő, de az érdemi munkát végzők 

létszámát nem korlátozzuk. 

 

2. a munkaközösségbe tartozó munkatársak száma, neve, fő tevékenységei (személyi 

feltételek, dolgozói fluktuáció, pedagógusok továbbképzése, munkatervben meghatározott 

feladatok teljesítése) 

A diákönkormányzat segítése egy tanárhoz kapcsolódó feladat. Társaim azok a diákok, akik 

szívesen tesznek valamit osztály- és iskolai közösségükért. 

A képviselők egy része feladatai, érdeklődési körük változásával kicserélődik, de többségében 

kitartóan folytatják korábbi tevékenységüket. 

DÖK képviselők a 2018/2019. tanévben: 

9. NA Pálos Enikő 

Sándor Lili, Mikus József Dániel 

9. NB Koósa Róbert 

Péhl Tamás 

9. A Borbás Renáta 

Saskó Andrea, Palkovics Iza 

9. B Balog Johanna, Krasznai Janka 

Kovács Dalma 

10. A Berke Jázmin 

Bélteki Natália 

10. B Szűcs Alexandra 

Koósa Tamás 

11. AC Hopka Noémi, Lányi Magdolna 



Kirilly Dóra, Kóczán Nikolett 

11. BD Falussy Csongor 

Kiss Máté 

12. AC Kun Gréta 

Schwarczkopf Léna 

12. BD Fakli Szimonetta, Kovács Réka 

Kiss Boglárka, Posta Bence 

 

Kéthetente tartjuk megbeszéléseinket. A reggeli találkozókon a képviselők gyakran fáradtak, 

de nem tudunk más időpontot egyeztetni. A leghatékonyabbak kirándulásainkon vagyunk, 

többségében az itt felmerülő ötleteket, javaslatokat valósítjuk meg a tanév során. 

 

A tanév kiemelt feladatainak teljesítése 

 az intézményi önértékelési rendszer erősítése a jogszabályi előírásoknak megfelelően 

Diákjaink igénylik, hogy részt vegyenek az intézményi önértékelés folyamatában. Kérik, 

hogy az őket érintő területeken kérjék ki véleményüket! Korábbi tapasztalataink alapján 

fontosnak tartottuk közösen értelmezni a pedagógusokat értékelő kérdéssort. Néhány 

gondolattal kiegészítettük és az osztálycsoportokban közzé tettük ezeket. 

 

 beiskolázási munka szinten tartása 

Alsóbb évfolyamos diákjaink szívesen látogatnak vissza volt általános iskolájukba, ahol 

személyes tapasztalataikkal bővítik a választás előtt álló társaik információit. 

Látogatásukat a gimnázium vezetősége információs anyagokkal támogatja. 

 

 okos tábla használat erősítése 

- 

 

 az országos nemzetiségi ifjúsági programokba való bekapcsolódás erősítése 

Meghirdettük az Abgedreht pályázatot. Reményeink szerint lesz vállalkozó a pályázat 

elkészítésére. 

 

3. beszámoló az első félévről: 

a.) hagyományőrzés megjelenése a hétköznapokban tanórán és tanórán kívül 

Programjaink közül az alábbiak az iskola hagyományrendszerében megjelenő 

események segítéséhez, vagy megszervezéséhez kapcsolódnak: 

 Nyitott kapuk rendezvény segítése – tájékoztató anyagok kiragasztása, 

vendégek fogadása, látogatható órákra irányítása, létszámlimit figyelése, 



igazolások kiosztása – volt feladatunk. Idén három alkalomra bővült a program, 

amit az érdeklődők száma visszaigazolt. 

 Márton napi lámpás készítés, herzel sütés a kollégiumban. 

Lámpás készítésre az idén nem volt igény, de a herzel sütés továbbra is vonzó 

program volt. 

 Márton napi felvonulás és táncház. 

Az idei Márton nap kisebb érdeklődés mellett zajlott. A zenés lámpás felvonulás 

kb. 40 főt mozgatott meg, a táncházra még kevesebben maradtak. 

A táncház alatt jól fogyott a tea és a herzel, a résztvevők alacsony létszámát 

kicsit ellensúlyozta a jelen lévők lelkesedése. 

 DÖK Mikulás ajándékok begyűjtése, kézbesítése diákszervezésben zajlott, az 

idén is gazdára leltek a csomagok a „pályakezdő” Mikulás és krampuszai 

segítségével. 

 A Sportok Éjszakája sportágainak egyeztetése, osztályon belüli szervezési 

feladatai megvalósultak. 16 csapat nevezését véglegesítettünk. Végül a 

megvalósulást az egyre emelkedő mulasztások későbbi időpontra halasztottuk. 

 Tépj egy mosolyt! A téli szünet előtti utolsó napokban jól esik több mosolygós 

arcú diákot látni. Évek óta hamar elfogynak a papírcsíkok. Már többször éreztem 

úgy, hogy ez a pár sort pont nekem írták. Gondolom ezért népszerű ez az 

esemény. 

 Az első félév végére szerveztük a végzősök bemutató DSD prezentációit. 

Szándékunk, hogy minél több információhoz jussanak a diákok a DSD vizsga 

elvárásait illetően. 

 

b.) hagyományőrző rendezvények, iskolai ünnepek 

c.) együttműködés nemzetiségi önkormányzatokkal és más nemzetiségi 

szervezetekkel 

Az iskola vonzáskörébe tartozó települések és a XX., XXI. kerületi Német 

Nemzetiségi Önkormányzatokkal van rendszeres kapcsolatunk. 

Az osztályok nemzetiségi önkormányzatok felkéréseire, vagy személyes 

kapcsolataik alapján vesznek részt rendezvényeken. 

2019. januárban a Kongresszusi Központban megrendezett a magyarországi 

németek 23. országos gáláján 24 diákkal vettünk részt, akik a vendégek 

fogadásában, a díjazottak színpadra kisérésében közreműködtek. 

d.) külföldi kapcsolatok, intézmények közötti együttműködés 

- 

e.) kiemelkedő teljesítmények (OKTV, versenyeredmények, díjak) 

- 



4. pályázatok, projektek; elnyert pályázat esetén azok megvalósulása; elnyert pályázati 

összeg 

NEMZ-TAB 18-0221 hagyományőrző gólyatábor szervezésére benyújtott pályázat 

2008000 Ft támogatásban részesült. A sikeres pályázat mindenki számára elérhetővé tette, 

a táborozást. Újdonság volt, és nagyon bevált, hogy a szervező csapat előkészítő 

feladatainak elvégzésére a gólyák érkezése előtt leutazott a helyszínre, ott véglegesítette 

elképzeléseit. 

 

 

5. újítások, innovációk 

A DÖK jelenlegi vezetői az előző tanév kezdeményezését (a képviselőkkel egyeztetett 

problémákkal időpont egyeztetés után iskolánk igazgatónőjéhez fordulnak) 

rendszeresebbé, átgondoltabbá tették. 

 

6. tárgyi feltételek 

A diákönkormányzat programjaihoz térítésmentesen használhatja az iskola termeit, 

berendezéseit, azzal a feltétellel, hogy működésével a tanítást nem zavarja. 

 

7. tervek, célkitűzések, javaslatok, kérések 

Befogadott diákkezdeményezések: 

A DÖK javaslatot tett az iskolarádió hírek beolvasási idejének módosítására. Kérelmük 

döntésre vár. 

 

Budapest, 2019. január 27. 

 

Krausz Éva 

DÖK segítő tanár 

  



Beszámolómhoz mellékelem a DÖK elnök, Hopka Noémi féléves beszámolóját. 

Diákönkormányzat féléves beszámoló 

 

A tanévkezdést megelőzte az idén is remek hangulatban megrendezett gólyatábor, ahol négy 

DÖK-ös is segédkezett. A gólyák visszajelzéséből pedig arra következtetünk, hogy ezeket a 

változatos és sok nevetéssel teli programokat ők is továbbadják a leendő nulladikosoknak. 

 

Az évet a nyitott kapuk sikeres megrendezésével kezdtük, aminek időtartama idén három 

napot érintett. A nagy érdeklődésre való tekintettel és a pozitív visszajelzésekből kiindulva 

reméljük jövőre is ilyen beosztásban marad a program. Diáksegítőink jelezték, hogy a 

kollégiumi látogatás menete és a vezetés tökéletesítése változtatásra, pontosításra szorul. 

 

Következő programunk a Márton nap volt, ami zenés, lámpás felvonulással kezdődött és egy 

remek hangulatú táncházzal zárult. Örömmel vettük észre, hogy idén nagyobb érdeklődés volt 

a program iránt. A rendezvény fellendítésére továbbra is a szívügyünk marad és minden 

erőnkkel azon vagyunk, hogy még többen csatlakozzanak hozzánk. 

 

A diákönkormányzat elnöke, Hopka Noémi, november 15-én vett részt a Diákparlamenti 

ülésen, ahol javaslatot tett az iskolai és az étkezési higiéniai körülmények javítására, valamint 

javasolta, hogy a tanárok és diákok közösen vegyenek részt az informatikát támogató 

eszközök használatával kapcsolatos oktatásokon. 

 

Idén ismét meglátogatott bennünket a Mikulás. A krampuszok segítségével minden ajándék 

időben a helyére került a megfelelő címzettnek. 

A téli szünet előtt pedig „Tépj egy mosolyt” programunkkal színesítettük az iskola utolsó 

napjait.  

 

DÖKöseink is aktívan részt vettek az idei Koch Valéria Díjátadón január 12-én, ami 

legnagyobb örömünkre rendben és elégedettséggel telve zajlott le. 

 

Sikeresen lezajlottak a bemutató DSD vizsgák január 21-én. A pozitív visszajelzésekből 

kiindulva reméljük ezek az előadások jövőre is segítenek a vizsga előtti félelem illetve a 

felmerülő kérdések leküzdésében. 

 

A Diákönkormányzat folyamatosan fenntartotta a kapcsolatot az iskola vezetőségével és 

egyeztetésekre, megbeszélésekre is sor került.  

 

Idén javaslatot tettünk az iskolarádió bemondási idejének változtatására, mivel nem volt 

kielégítő a hatékonysága a befektetett energiához képest. Kérvényünket már beadtuk az 

Igazgatónőnek. 

 

A második félév programjai szervezés alatt vannak és mindenből a legjobbat fogjuk kihozni. 

 

2019.01.27. 

 

 

Hopka Noémi 


