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Iskolánk diákönkormányzata elsődlegesen a tanulók érdekeinek képviseletére jött 

létre. Jogvédelmi funkciója mellett azonban fontos 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. 

Ahhoz, hogy a diákönkormányzat megfelelően működjön elengedhetetlen, hogy a diákok 

ismerjék és tudják alkalmazni a tanulói jogokat és a diákönkormányzat jogait. A jogok 

ismeretén túl tisztában kell lenni azzal is, melyek a diákönkormányzat feladatai az iskolában. 

A Törvény szerinti elsőrendű feladata az érdekképviselet, ám a gyakorlatban a 

diákönkormányzatok iskolai élet, és programszervező szerepe érvényesül leginkább. Ehhez 

azonban elengedhetetlen, hogy a diákönkormányzat megkapja működéséhez szükséges 

információkat, eszközöket. 

A diákok javaslata alapján meg fogjuk keresni azokat az új elemeket, amelyekkel még 

vonzóbbá, tartalmasabbá tehetjük programjainkat. A diákok ugyanis több örömöt lelnek az 

általuk szervezett programokban, illetve sikerélményhez juttatja mind a programot előkészítő, 

mind az abban részt vevő tanulókat. 

 

Célunk: 

- A tartalmas iskolai élet kialakítása a nevelőtestület támogatásával.  

- A hagyományos rendezvények, iskolánkban szokássá vált programok mellett új 

elemekkel is gazdagítani szeretnénk a mindennapokat. 

-  A diákság nagyobb önállóságra nevelése.  

- A diákjogok és a kötelességek egyensúlyának kialakítása és megtartása.   

- A diákok azon képességeinek fejlesztése, amelynek segítségével a diákjogok helyes 

értelmezést nyernek. 

- A jobb és pontosabb információáramlás csatornáinak kiépítése. 

- Segítségnyújtás az iskola rendezvényein. 

- Aktuális problémák megoldásának segítése. 

 
 



Teendőink havi bontásban: 

 

Szeptember: 

- Osztályonkénti 2-2 képviselő megválasztása 4-8 évfolyamokon 

- Alakuló ülés, az új tagok tájékoztatása, felkészítésének első lépései, SZMSZ 

elfogadása, a DÖK titkár és helyettesének megválasztása 

- Éves programok megtervezése 

- Tevékenység szerinti csoportok kialakítása 

- Délutáni sport és szabadidős tevékenységek javaslatainak begyűjtése  

- Méta bajnokság 

 

Október: 

- Állatszépségverseny megrendezése 

- Kerékpártúra, csipkebogyógyűjtés 

- Kozmetikai délután „csak csajok” 

 

November: 

- Játék az érzékszerveinkkel (egészségügyi játékos vetélkedő) 

- Rémségek diszkója (az angolos Halloween délutánhoz kapcsolódva) 

- Tanulj velünk ping-pongozni! 

 

December: 

- Mozdulj!-Aerobic délután 

- Tanár-diák sportos program (női) 

- Adventi gyertyagyújtás 

- Szánkózás és téli séta 

- Segítségnyújtás a karácsonyi vásárban 

 

Január: 

- Mozizz velünk délután! 

- Szánkózás és téli séta 

 

 

 



Február: 

- Bálint napi posta (február 14.) 

- Farsangi diszkó 

 

Március: 

- Vitamin parádé 

 

Április: 

- Költészet napja – szavalj velünk! 

- Tavaszi nagytakarítás 

- Görkorcsolya, gördeszka verseny 

- Happy-hét mindent a vízért! 

 

Május: 

- Kerékpártúra (ismerkedés a madarak élővilágával) 

- Zumba táncos délután 

- Tanár- diákfutballmérkőzés (férfi) 

 

 

Június: 

- DÖK nap játékos feladatokkal 

- Számháború a Tisza parton 

 

 

 

Tervben van még: 

 minden hónapban pár darab fotó tablószerű kihelyezése az iskolai programokról a 

DÖK faliújságon 

 igény szerint mozi, kiállítás és színházlátogatás 


