
Diákönkormányzat 2019/ 2020 

Diákönkormányzatunk kitűzött céljai: 

- a diákok érdekeinek képviselete, szervezett véleménynyilvánítás biztosítása 

- tartalmas, színes diákélet feltételeinek megteremtése érdekében szabadidős programok 

szervezése (kulturális, sport, egyéb szabadidős programok) 

- az iskolai programok szervezésének segítése 

- környezetvédelem 

 

Diákönkormányzat- programok, feladataink 2019/2020 

Hónap Program Feladatok Helyszín/Felelősök 

 DÖK segítő pedagógus, 

a hírek közvetítésének 

tanulói felelőse,a terem 

rendezéséért felelős 

tanulók minden 

programban felelősek 

Szeptember 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Javaslati kérdőivek  

-Dök képviselők 
megválasztása osztályonként 
2 fő 2.- 8. oszt. 

-DÖK alakuló gyűlés 

 

 

 

 

- Ügyeleti rend beosztása, 
megszervezése 

 

 

 

-Jelöltségi lapok, 
véleményezési lapok 
kiosztása 

 

-felelősök 

megválasztása, az éves 

és az őszi programok 

megbeszélése, DÖK 

célkitűzései, iskolai 

alapdokumentumok 

elfogadása 

- Javaslati kérdőívek 
kiértékelése  

-ügyeleti jelvények 
készítése,kiosztása, 
ügyeleti beosztás 
kiírása, ügyeletesi 
feladatok kiírása-
nyomtatványok 
kiosztása, plakát 
készítés  

 

osztálytermek 

osztályfőnökök, az iskola 

összes tanulója 

DÖK képviselők 

 

 

 

 

 

osztályfőnökök 

faliújság rendezésének 

felelősei 

 

 



9.  

14:00-14:30 

 

Kaposvári Tankerületi 
Központ Diákönkormányzati 
Tanács elnökének 
megválasztása 

 

Diákönkormányzat 

elnöke 

Október 

 

 

 

 

 

 

 

25. 

- Dök faliújág elkészítése 

 

 

 

-Környezetünk óvása 

szelektív hulladékgyűjtéssel- 

papírgyűjtés, használt elem 

gyűjtése 

 

- Őszi népi hagyományok 

felelevenítése – Tökös-Dökös 

buli –vetélkedő népi 

hagyományokra építve, 

zenés-táncos mulatság, 

tökfaragó/tökdíszítő verseny, 

plakát készítő verseny- 

Családi nap 

 

- dekorációk, plakátok, 
aktuális programok, 
hírek kiírása, 
kifüggesztése 

 

- Konténer, mérleg 

rendelés, osztályok 

beosztása, papír 

osztályonkénti 

lemérése, pénzösszegek 

kiosztása 

                                      

- tombolajegyek, 

tombolatárgyak, 

vetélkedőhöz eszközök, 

dekoráció vásárlása, 

tombola árusítás, DJ, 

dekoráció készítés, 

terem berendezése, 

játékos feladatok 

szervezése, műsor 

lebonyolítása 

- zsibongó, folyosó 

faliújság rendezésének 

felelősei 

 

-iskola udvara 

osztályfőnökök 

7., 8. osztályos fiúk 

 

- zsibongó 

- kulturális programok 

felelőse 

- gazdasági felelős 

November 

22. 

-Jótékonysági est  -Nevezési lapok 

kiosztása, műsorrend 

összeállítása, szervezés 

segítése  

- kulturális programok 

felelőse 

- osztályfőnökök 

December 

 

7. 

 

 

14. 

-Dök gyűlés 

 

-Mikulás kupa- Sportverseny, 

játékos vetélkedő 

 

 

-Adventi kézműves vásár 

-Téli programok, 

feladatok megbeszélése  

- feladatok 

összeállítása, jutalmak 

vásárlása, oklevél 

nyomtatása, plakát 

készítése 

 

zsibongó berendezése, 

eszközök biztosítása 

-ebédlő 

képviselők, titkár, 

tornaterem 

- sportos programok 

felelőse 

- zsibongó 

- kulturális programok 

felelőse 



 

Január Színházlátogatás- angol 

nyelvű előadás- felső tagozat 

American Drama Group 

Europe 

- Buszrendelés, 

jegyvásárlás, költségek, 

résztvevők 

összegyűjtése  

Kaposvár 

- kulturális programok 

felelőse 

 

Február 14. -Farsangi jelmezes 

mulatságok 

-Tombolatárgyak, torta, 

játékeszközök 

megvásárlása, DJ, 

dekoráció készítés, 

zsűrifelkérés, 

meghívók, terem 

berendezése 

-zsibongó, tornaterem 

- kulturális programok 

felelőse 

Március - Dök gyűlés - Tavaszi programok, 

feladatok megbeszélés 

- ebédlő 

- DÖK képviselők, titkár 

Április 08. Húsvéti kézműves délután eszközök, alapanyagok, 

jutalomtárgyak 

megvásárlása,terem 

berendezése 

- kulturális programok 

felelőse 

Május -Környezetünk óvása 

szelektív hulladékgyűjtéssel - 

papírgyűjtés 

-Konténer, mérleg 

rendelés, osztályok 

beosztása, papír 

osztályonkénti 

lemérése, pénzösszegek 

kiosztása 

- iskola udvara 

- 7., 8. osztályos fiúk 

- osztályfőnökök 

Június 

 

 

 

 

05. 

 

-Dök záró gyűlés-  

 

 

 

 

- Dök nap- Olimpia 

témakörben 

Családi nap 

-Kérdőívek, 

véleményezési lapok  

kiosztása 

-Az éves munka 

értékelése, 

javaslattételek 2020/21-

es tanévre 

- Feladatok 

összeállítása, 

menetelevél elkészítése, 

eszközök összeállítása, 

vendégek meghívása– 

bemutatók 

megszervezése, 

jutalomtárgyak 

megvásárlása 

- ebédlő 

- DÖK képviselők 

 

 

-tantermek, iskola udvara, 

zsibongó 

- kulturális programok 

felelőse 

- sportos programok 

felelőse 

 

 

 

 




