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A tanulók, a tanulóközösségek, valamint a diákkörök érdekeinek képviseletét az 

iskolai diákönkormányzat látja el.  

Iskolánkban több éve működik a diákszervezet.  

A hagyományoknak megfelelően szervezzük meg az éves munkát. 

Szeptemberben megválasztjuk az osztály diákképviselőit, illetve az iskola 

diákvezetőjét. A diákönkormányzat munkáját a nevelőtestület egyetértésével az 

intézményvezető által megbízott tanár segíti, aki rendszeresen felveszi a 

kapcsolatot az osztályok képviselőivel. 

Jogvédelmi funkciója mellett azonban fontos, a szabadidős programszervezési, 

közösségszervezői tevékenysége. Tervszerű program kialakításával fogalmazzuk 

meg működésünk főbb irányelveit.  

A DÖK önállóbbá teszi a diákokat, változatosabbá teszi a diákéletet. 

Programjainkat a hagyományok ápolásával, ugyanakkor új feladatok, célok 

kitűzésével tervezzük.  

A diákok javaslata alapján keressük azokat az új elemeket, amelyekkel még 

vonzóbbá, tartalmasabbá tehetjük programjainkat. A diákok több örömöt lelnek 

az általuk szervezett programokban, sikerélményhez juttatja mind a programot 

előkészítő, mind az abban részt vevő tanulókat. Elkészítettük és elfogadtuk a 

Szervezeti és Működési Szabályzatunkat.  

Célunk: A tartalmas iskolai élet kialakítása a nevelőtestület támogatásával. A 

tanévet akkor tekinthetjük sikeresnek, ha a hagyományos rendezvények, 

iskolánkban szokássá vált programok mellett új elemekkel is gazdagíthatjuk a 

mindennapokat.  

  

A diákönkormányzat működési területei, feladatai:  

1. A tanulók érdekeinek képviselete az iskolavezetésben, a nevelőtestületben és 

az iskolaközösségben.  

2. A diákok mindennapi életének megszervezése, az iskola belső kommunikációs 

csatornái: az iskola aulájában és folyosóin elhelyezett hirdetőtáblák szerkesztése  

/DÖK, versenyek stb./  

A diákok folyamatos tájékoztatása programokról, rendezvényekről és az őket 

érintő iskolai eseményekről a hirdetések megszervezésével, diákgyűlések 

alkalmával, rendszeres jelenlét iskolánk honlapján. 



3. Kulturális rendezvények segítése: iskolai ünnepélyek, rendezvények, 

kiállítások, közösségi szabadidős programok szervezése, Diáknap, Iskolai 

projektekben és témaheteken való részvétel   

4. Sportrendezvények, kirándulások, túrák lebonyolítása  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Éves munkaterv  

2018-2019. 

  

  

  

Hónap Téma, Tevékenység Segítők 

Szeptember 
 
 
 
 
Szeptember 
6. 
 
 
 
 
Szeptember 
14. 
 
 
 
 
 
  
Szeptember 
28.  

o Előzetes feladatok:  
o A leendő 3. osztályos tanulók 

által az osztályt képviselő 
diákönkormányzati tagok (2 fő) 
megválasztása. 

o DÖK alakuló ülés 
o Igazgatói tájékoztatás a tanév 

rendjéről, (az iskola 2018/2019. 
tanév munkatervének 
megismerése). 

o alapdokumentumok elfogadása 
o DÖK gyűlés 
o Éves feladatok kiosztása, 

megbeszélése. 
o A 2018. szeptember 28-ára 

tervezett Sportnappal 
kapcsolatos teendők 
megbeszélése, feladatok 
kiosztása, kellékek beszerzése 

o Sportnap lebonyolítása 

osztályönkormányzatok 
képviselői, 
osztályfőnökök, 
iskolaigazgató, 
diákönkormányzatot 
segítő tanár 

Október 5. 
 

 Diáktanács gyűlés diákönkormányzati 
tagok, 
diákönkormányzatot 
segítő tanár, 
osztályfőnökök 

November 9. 
 
 
 
 
 
 

 Diáktanács gyűlés 

 Az iskolai Bethlen-hét megbeszélése. 
(A Bethlen – héthez tartozó 
rendezvényeket nem a DÖK szervezi, 
de az előkészületekben, illetve a 
lebonyolításhoz szükséges anyagi 
finanszírozáshoz hozzájárulunk.) 

diákönkormányzati 
tagok, 
diákönkormányzatot 
segítő tanár, 
osztályfőnökök 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
November 
30.  

 Mikulás nappal kapcsolatos feladatok 
kiosztása.  

 Előzetes feladatok:  
o Mikulás csomagok 

összegyűjtése, 
o Óvodások ajándékainak 

elkészítése 
o Mikulás személyének és 

segítőinek kiválasztása, 
o Kellékek beszerzése. 

 

 Diáktanács gyűlés 
o Az alsó tagozatos Mikulás 

délután, illetve a felső 
tagozatos tanulók számára a 
Karácsonyi játszóházzal 
kapcsolatos teendők 
megbeszélése. (Bár a délutáni 
rendezvényeket nem a DÖK 
szervezi, de az 
előkészületekben, illetve a 
lebonyolításhoz szükséges 
anyagi finanszírozáshoz 
hozzájárulunk.) 

December 3. 
 
December 6. 
 
 
 
 

 Diáktanács gyűlés 
 

 Mikulás nap 
o Mikulás járás az osztályokban, 

az óvodában illetve a helyi 
Önkormányzatnál. 

diákönkormányzati 
tagok, 
diákönkormányzatot 
segítő tanár, 
osztályfőnökök, 
8. osztályos tanulók 

Január 11.   Diáktanács gyűlés 
 

diákönkormányzati 
tagok, 
diákönkormányzatot 
segítő tanár 

Február 1. 
 
 
 
 
 
 

 Diáktanács gyűlés 

 Az iskolai farsanggal kapcsolatos 
teendők megbeszélése, feladatok 
kiosztása, tombolasorsjegyek 
árusítása 

 Kellékek beszerzése: jutalmazások, 
tombola felajánlások 

diákönkormányzati 
tagok, 
diákönkormányzatot 
segítő tanár, 
osztályfőnökök, 
szülők 



Február 15.   Farsang 
Március 8.   Diáktanács gyűlés diákönkormányzati 

tagok, 
diákönkormányzatot 
segítő tanár, 
osztályfőnökök, 
szülők 

Április 5.  Diáktanács gyűlés diákönkormányzati 
tagok, 
diákönkormányzatot 
segítő tanár 

Május 3.   Diáktanács gyűlés 

 Madarak és fák napját szervez az alsós 
és felsős munkaközösségvezető, a 
rendezvény lebonyolítását, a hozzá 
tartozó kellékek és jutalmazások 
beszerzésével a DÖK támogatja. 

 A gyermeknappal kapcsolatos 
teendők, feladatok kiosztása. 

diákönkormányzati 
tagok, 
diákönkormányzatot 
segítő tanár, 
alsó- és felső 
munkaközösségvezető, 
osztályfőnökök 

Június 3.  Gyermeknap 

 Pedagógusnap 

diákönkormányzati 
tagok, 
diákönkormányzatot 
segítő tanár, 
alsó- és felső 
munkaközösségvezető, 
osztályfőnökök 

 

Ilk, 2018. szeptember 7. 
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