4. számú melléklet
Diákönkormányzat programjai

SZEPTEMBER

Alsó tagozat
Munkaterv, programok összeállítása
Osztály szülői értekezletek
Iskolakóstolgató szervezése

OKTÓBER

Idősek Napja ünnepség
Papírgyűjtés
Egészséghét programjai:
- diavetítések
- reggeli torna
- akadályverseny
- olimpiai ötpróba
- Berényi Mónika: Zumba délután

NOVEMBER

Nyílt napok
Dr. Kuti Éva búcsúztatása
"Szép füzet" kiállítás

DECEMBER

Mikulás ünnepség: osztályonként
- versek
- szerepjáték
- bábjáték
- tánc
Óvodások látogatása
- Ludas Matyi előadás (színjátszók)
- 4. osztályosok ajándéka
Félév zárása
Magyar Kultúra napja alkalmából:

JANUÁR

Felső tagozat
Munkaterv, programok összeállítása
Osztály szülői értekezletek
D.Ö.K. megalakulása
Krumplifesztivál
Idősek Napja ünnepség
Október 6. ünnepség (7. a)
Egészséghét programjai:
- egészséges táplálkozás
- gyógynövények megismerése
- ügyességi versenyek
- termésbábok készítése
Papírgyűjtés
Bolyai matematika verseny
Kerékpártúrák
Október 23. ünnepe (8. évfolyam)
Nyílt napok
Mozilátogatás
Suli - buli
Dr. Kuti Éva búcsúztatása
Mikulás ünnepség alsósok műsorával
Korcsolyázás
Kerámia vásár
Iskolai karácsonyi ünnepség
(5. évfolyam)

Félév zárása szülői értekezletekkel
Angol anyanyelvű önkéntes fogadása

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

Gazdag Erzsi versmondó verseny
Holle anyó című mesejáték megtekintése
Farsangi bál: nemzetek táncai
Nyílt nap az óvodába

/6 hétig tartózkodott iskolánkban/

Farsangi bál: nemzetek táncai
Suli - buli
Valentin napi jókívánságok küldése
Zrínyi matematika verseny
Felvételi jelentkezési lapok elküldése
Coop rajzpályázaton való részvétel
Március 8. nők és lányok köszöntése
Nemzeti ünnepünkről való megemlékezés
Március 15. ünnepség (műsor: 6. évfolyam)
leendő elsősök szüleinek iskola bemutató
Szülők bálja
Tanköteles korú gyermekek beíratása
Diák igazgató választás; Fordított nap
DAKÖV látogatás (8. évfolyam)
"Szemétszedési akció" a faluban, 95 tanulóval és pedagógusokkal
Orchidea matematika verseny helyi válogatója
Hungexpo pályaválasztási kiállítás és szakmai
bemutató (6-7. évfolyam részvétele)
Tanulmányi kirándulások
Tanulmányi kirándulások
Anyák napi ünnepségek
Anyák napi ünnepségek
Madarak és fák napja: rajz kiállítás
CEMEX bányászati nyílt nap (6-7. évfolyam)
Kazinczy hét: nyelvtan verseny
OBO gyárlátogatás (8. évfolyam)
labdakidobó
Országos kompetencia mérés 6. és 8. évf.
erdei akadályverseny
Országos kompetencia mérés (4. évf.)
ALKOTÓ NAP
Alapfokú művészetoktatás bevezetése: 20 éves jubileumi ünnepség: Énekes Sándor
emléktábla avatása; kiállítás megnyitása; gálaműsor
Pedagógus nap, bankett
Szerenád (8. évfolyam)
Bolond ballagás
BALLAGÁS
ÉVZÁRÓ ÜNNEPSÉG

