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A DÖK az idei tanévben nagyon aktívan tevékenykedett. A hagyományosnak mondható programok 

mellett, számos új ötlettel és változatos programmal állt elő, amelyek többségét sikeresen megszervezte 

és megvalósította az év során. 

A DÖK vezetése Nagy Boglárka személyében nagyon aktív volt, az osztályok DÖK  képviselői is 

nagyon aktívan tevékenykedtek, rengeteg ötlettel, munkával segítették a programok megvalósulását. Az 

iskolaszintű rendezvények, műsorok nagyon igényesek és színvonalasok voltak.  

Amit még szeretnek kiemelni az, hogy a Tiszaparti Gimnázium diákönkormányzata nagyon aktívan 

bekapcsolódott és rengeteg városi szervezésű programban képviseltette magát és tevékenykedett ezzel 

sikeresen és eddig sokkal aktívabban bekapcsolva az iskolánkat a városi diákéletbe. 

Jelenleg több DÖK-ös diákunk különböző tisztségeket tölt be a városi szervezetekben: 

Leicher Roland - a JNSZDÖK ifjúsági alelnökeként tevékenykedik  

Nagy Boglárka - a JNSZDÖK ifjúsági külkapcsolati koordinátora 

Túri Anita – a városi diáktanács elnöke 

 

A következő programok valósultak a 2021-2022 tanévben: 

Az első fontosabb esemény a DÖK elnök választás kiírása és lebonyolítása volt, ami párhuzamosan 

történt a DÖK nap megszervezésével. 

A DÖK nap – ezen a napon számos rendezvény kapott helyett: előadók voltak meghívva, akik nagyon 

érdekes előadásokat tartottak a diákoknak. Főző és sport verseny került megrendezésre, illetve egy 

nagyon sikeres tombola is, aminek a bevétele a DÖK pénztárba került. Ezen a napon szerveztük meg a 

DÖK szavazást is ahol a diákság Nagy Boglárkát választotta meg DÖK elnökeként a leköszönő Pethő 

Kinga helyébe. 

Ugyanebben az időben szerveztük meg az 5-ik és 9-ik évfolyam fecske köszöntőjét is. 

Decemberben a DÖK Mikulás meglátogatta egy rövid műsorral és szaloncukorral az általános és 

gimnáziumi osztály tanulóit illetve az iskola dolgozóit. A hagyományos decemberi teáztatásban is 

bekapcsolódtunk, továbbá gyűjtés szerveztünk a Bora Farm Rescue állatmenhely számára. 

Februárban megszerveztük a Valentin napot, ahol a diákok kedveskedhettek kis ajándékokkal és 

gondolatokkal, amelyeket a Valentin napi futárjaink eljuttattak a célszemélyekhez. Ehhez kapcsolódóan 

az aulát is sikerült egy picit ünnepi hangulatba varázsolni. 
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A farsang alkalmából is feldíszítettük az iskolát és a szünetekben a diákok különböző farsangi 

tevékenységekben vehettek részt. A jelmez verseny is nagy sikernek örvendett. 

Sikeresen szerveztünk két színvonalas iskola bulit a 9-12 évfolyam számára és az 5-8 évfolyam számára. 

 Az iskolában az év elejétől nagyon színvonalas iskola rádiót sikerült a DÖK -nek beindítania es 

működtetnie,  ahol az aktuális hírek és jó zene mellett a diákok nyereménysorsolásokon is részt vehettek. 

Ezen felül ugyancsak a DÖK szervezésében és Papp Andrea segítségével újságot is működtet a 

diákönkormányzat. 

 Az alagsorban az iskola vezetése egy termet és laptopot biztosított a DÖK számára, ahol a diákok 

tudnak dolgozni a különböző programokon. Ezt nagyon köszönjük. 

 

A jövőben szeretnénk az eddig megrendezett programokat megtartani és lehetőség szerint kiegészíteni 

más érdekes és izgalmas programokkal. 

Szintén szeretnénk , hogy A DÖK kapjon egy külön kis termet ahol dolgozni tud. Ez nagy segítség lenne 

számunkra. 

Az idei év tapasztalatai azt mutatják, hogy az előkészítő munkákra jobban oda kell figyelni és a 

programok szervezését időben el kell kezdeni, mivel az idén több esetben is versenyt futottunk az idővel. 

 


