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A diákönkormányzat célja: 

- Olyan ifjúsági szervezet létrehozása, melyben a tagok, és rajtuk keresztül az iskola diákjai örömmel és aktívan vállalnak feladatokat, saját kreatív 

ötleteikkel állnak elő, a megvalósításban is tevékenyen részt vesznek, és ez által személyiségüket és környezetüket fejlesztik. 

- Az együttműködés ösztönzése, gyakorlati tapasztalatok megosztása. 

- A résztvevők számára közös célok és irányelvek felállítása. 

- Az iskola diákságának szabadidős programok tervezése, szervezése, lebonyolítása és megvalósulásának értékelése. 

- Programjainkat a hagyományok ápolásával, ugyanakkor új feladatok, célok kitűzésével tervezzük 

- Diákok javaslatai alapján keressük azokat az új elemeket, melyekkel tartalmasabbá, vonzóbbá tehetjük az iskolai életet. 

- Szorosabb kapcsolatot építünk ki a Szülői Munkaközösséggel. 

A diákönkormányzat feladata: 

- Szervezi a közösség életét, tevékenyen részt vesz a munkatervben előirányzott programok lebonyolításában. 

- Éves munkatervet készít. 

- Beszámol tevékenységéről a választó közösségnek. 

- Megfogalmazza a problémákat. 

- Szervezetének kialakítása, és működési rendjének meghatározása. 

- Véleményalkotás minden olyan kérdésben, mely az intézmény diákságát érinti 

- Javaslattétel a gyermekeket és ifjúságot érintő helyi döntések meghozatala előtt. 

- Egészséges életmódra való ösztönzés. 

- A másság és önmaguk elfogadására nevelés. 
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Munkaterv 

 

Időpont Tevékenység/ program Felelős/résztvevők Szükséges eszközök, 

anyagok 

Szeptember 2. 

hete 
- DÖK alakuló megbeszélés: 

- Új tisztségviselők megválasztása 

- Éves program megbeszélése 

- Továbbhasznosítható anyagok 

gyűjtésének előkészítése 

 

A )Rácz Tamás DÖK segítő 

pedagógus 

Bogdán Alexandra DÖK elnök 

b) DÖK delegáltak, osztályfőnökök 

A 2016/2017-es tanév DÖK 

programjainak tapasztalatai 

Szeptember Bábelőadás a) Horváthné Besenyei Irén 

b) 1-5.évfolyam tanulói 

 

Október  DÖK megbeszélés:: 

- Felkészülés az iskolai 

jótékonysági estre 

 - Tökös – Dökös buli 

 - Tökfaragó verseny 

A) Rácz Tamás DÖK segítő 

pedagógus 

Bogdán Alexandra DÖK elnök 

- felső tagozat 

- 1.-8. évfolyam 

b) DÖK delegáltak, osztályfőnökök 

 

- Ötletek a jótékonysági estre 

November  - Iskolai jótékonysági est 

- DÖK gyűlés: 

o  Mikulás kupa 

előkészítése 

 

 

o Papírgyűjtés 

 

 

a) osztályfőnökök 

b) 1-8.évfolyam tanulói 

 A )Rácz Tamás DÖK segítő 

pedagógus 

Bogdán Alexandra DÖK elnök 

c) DÖK delegáltak 

 - 1. – 8. évfolyam tanulói 

Műsor 

- DÖK képviselőinek 

beszámolója 
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December   

o Mikulás kupa 

megbeszélése, 

lebonyolítása 

o Adventi kézműves és 

sütivásár  

 

A) Rácz Tamás DÖK segítő 

pedagógus 

Bogdán Alexandra DÖK elnök 

- felső tagozat 

- 1.-8. évfolyam 

b) DÖK delegáltak, osztályfőnökök 

 

Mikuláskupa forgatókönyve  

 Január - DÖK gyűlés:  

o félévi munka értékelése 

o következő félév 

programjainak 

előkészítése 

o iskolai farsang 

előkészítése 

 A) Rácz Tamás DÖK segítő 

pedagógus 

Bogdán Alexandra DÖK elnök 

- felső tagozat 

- 2.-8. évfolyam 

b) DÖK delegáltak, osztályfőnökök 

 

DÖK munkaterv 

Február  - Farsangi bál 

- Szülők – Nevelők bálja 

 A) Rácz Tamás DÖK segítő 

pedagógus 

Bogdán Alexandra DÖK elnök 

- 1.-8. évfolyam 

b) DÖK delegáltak, osztályfőnökök 

 

Zene biztosítása, zsűritagok 

felkérése, ajándékok beszerzése 

Március - Iskolánk hete 

- DÖK megbeszélés 

- Húsvéti játszóház 

A ) Intézményvezető 

b) pedagógusok, tanulók 

 

Április - DÖK megbeszélés 

 

A) Rácz Tamás DÖK segítő 

pedagógus 

Bogdán Alexandra DÖK elnök 

- 2..-8. évfolyam 

b) DÖK delegáltak 

 

Május - Papírgyűjtés  

- DÖK nap előkészítése 

  Szállítóeszköz biztosítása 

Június - DÖK nap:   A) Rácz Tamás DÖK segítő 

pedagógus 

DÖK nap programja 
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Bogdán Alexandra DÖK elnök 

- 1.-8. évfolyam 

b) DÖK delegáltak, osztályfőnökök 

Június - Az éves munka értékelése 

- Elköszönés a 8-os DÖK tagoktól 

 A) Rácz Tamás DÖK segítő 

pedagógus 

Bogdán Alexandra DÖK elnök 

- 1.-8. évfolyam 

b) DÖK delegáltak, osztályfőnökök 

Éves munkaterv 

  

 

 

 


