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1. Az IDB tagjai a 2020/2021. tanévben 

 Visontai Zsolt (5/13.TG) - elnök 

 Csorba Loretta (9.B) 

 Szaniszló Zorán (9.B) 

 Kakuk Margit (9.K) 

 Máté Botond (9.K) 

 Sóskuti Boldizsár (9.D) 

 Visontai Balázs (10.B) 

 Kós Gábor (10.K) 

 Prokaj Ádám (10.D) 

 Derda Dominik (11.B) 

 Jen Kristóf (11.B) 

 Rázsi Zalán (11.B) 

 Major Kristóf (11.K) 

 Orosz Timót (11.K) 

 Cseplye Gábor (12.A) 

 Heiszman Zsófia (12.K) 

 Plósz Veronika (12.K) 

 

 

2. A 2020/2021. tanév általános feladatai 

1. Az IDB legfontosabb feladatának az iskolai közösségi élet fellendítését jelölte meg: 

törekedni kell arra, hogy az iskolai közösség olyan programokon tudjon részt venni, 

amelyek az osztályok közötti kapcsolatokat erősíti. 

2. A tanév folyamán átalakul az IDB szervezeti és döntési struktúrája, az SZMSZ-ben 

meghatározottak szerint. 

3. Az IDB tagsága aktívan részt kíván venni az intézményi programok előkészítésében, 

szervezésében, koordinálásában. 

4. Ellátja jogszabályi feladatait a tanulói fegyelmi ügyek esetében. 

5. Ellátja érdekvédelmi feladatit a tanulói ügyek kezelésében. 
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6. Előkészíti, megszervezi és lebonyolítja az iskolai közösségi napokat. 

7. Előkészíti, megszervezi és lebonyolítja az iskolai diáknapot. 

8. Előkészíti, megszervezi és lebonyolítja az iskolai gólyatábort. 

9. Általános feladatit közé veszi be a 9. évfolyamosok beilleszkedésének koordinálását 

(IDB mentor program). 

10. Aktív segítséget nyújt a 11. évfolyamos osztályoknak a diáknapi felkészülésben. 

11. Szervezi és lebonyolítja az iskolai testnevelés pólók beszerzését, kiosztását. 

12. Aktív iskolai PR-tevékenységet folytat. 

13. Megújítja kapcsolatrendszerét és szorosabb együttműködést épít ki a kollégiumi 

Diáktanáccsal, valamint a Városi Diáktanáccsal. 

14. Tanórán kívüli keretek között képviseli az iskola diákságát a városi rendezvényeken. 

 

 

3. Sikerkritériumok a 2020/2021. tanévben 

Az IDB elnöke és tagsága az alábbi feltételek teljesülése esetén ítéli sikeresnek a tanév 

során végzett tevékenységét: 

 megvalósulnak az előző tanévben ritkuló, majd elmaradó intézményi közösségi 

napok, azokba sikerül aktívan bevonni az osztályközösségeket; 

 a közösségi napokkal nyitni kívánunk az iskolán kívüli, helyi közösség irányába; 

 megrendezésre kerül a decemberi gólyaavató nap, arra törekedve, hogy a 9. 

évfolyam osztályai színes, minőségi programmal készüljenek; 

 megrendezésre kerül az éves diáknap, felfrissítve annak szellemiségét, és 

aktivizálva a teljes diákközösséget; 

 megvalósul a 2021/2022. tanév előkészítésével az augusztusi gólyatábor. 

 

Fontos sikerkritériumnak tartjuk az IDB megújítását, törekedve arra, hogy annak cél- és 

feladatrendszere minden oktató és diák előtt ismert (és elismert) legyen. 

Kiemelt célunk, hogy az IDB újra a diákközösség vezető diákcsoportja legyen. 
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 4. A 2020/2021. tanév konkrét feladatai 

Szeptember: 

1. A 9. évfolyamos osztályok beilleszkedésének koordinálása, az IDB mentor 

program kiépítése. 

 9.A: Kós Gábor; 9.B: Major Kristóf; 9.K: Orosz Timót; 9/NY: Visontai Balázs 

 Felelős: IDB elnök, mentorok 

2. Iskolai közösségi nap megszervezése. 

 Városi szemétszedő kampány és városismereti vetélkedő. 

 Felelős: IDB-t segítő oktató, IDB elnök, IDB tagok 

 

Október: 

1. A 9-10. évfolyam testnevelés pólóinak megrendelése, kiosztása. 

 Felelős: IDB-t segítő oktató, IDB elnök 

2. Iskolai közösségi nap megszervezése. 

 Városi szemétszedő kampány és városismereti vetélkedő. 

 Felelős: IDB-t segítő oktató, IDB elnök, IDB tagok 

 

November: 

1. Bekapcsolódás az iskolai nyílt napok lebonyolításába. 

 Felelős: IDB-t segítő oktató, IDB elnök, IDB tagok 

 

December: 

1. A gólyaavató nap megszervezése, a 9. osztályosok bemutatkozó műsorainak 

segítése. 

 Felelős: IDB-t segítő oktató, IDB elnök, IDB tagok, a 9. évfolyam osztályai 

 

Március: 

1. Iskolai sportnap/intézményi közös kirándulás megszervezése. 

 Felelős: IDB-t segítő oktató, IDB elnök, IDB tagok 
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Április: 

1. Az iskolai diáknap lebonyolítása. 

 Felelős: IDB-t segítő oktató, IDB elnök, IDB tagok, a 11. évfolyam osztályai 

 

Június: 

1. Az új IDB elnök megválasztása. 

 Felelős: IDB-t segítő oktató, IDB elnök 

2. A gólyatábor előkészítése, a jelentkeztetés lebonyolítása. 

 Felelős: IDB-t segítő oktató, IDB elnök 

 

Augusztus: 

1. A gólyatábor lebonyolítása (Felsőtárkány) 

 Felelős: IDB-t segítő oktató, IDB elnök, IDB tagok 

 

 

 

5. Záró rendelkezések: 

 

Az Iskolai Diákbizottság a Munkatervet 2020. szeptember 10-én megtárgyalta és 

egyhangúlag elfogadta. 

 

 

Eger, 2020. szeptember 11. 

 

…………………………………… …………………………………… 
Visontai Zsolt 

IDB elnök 
Tóth György 

IDB-t segítő oktató 

 


