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A diákönkormányzat célja a diákok érdek képviselete, a diákélet szervezése. Ezen 

belül szabadidős programok a tanulók érdeklődésének megfelelő tevékenységi formák 

létrehozása kezdeményezése.  

Alapvető célunk az iskolai munka segítése, és az iskola működésében résztvevő (diákok, 

tanárok, szülők, fenntartó) együtt működésének előmozdítása. Célunk, hogy a diákjogi 

képviselet mellett tanulóink részére jó programokat, alkotói, kikapcsolódási lehetőségeket 

biztosítsunk. Azt szeretnénk, hogy a diákélet szerves része legyünk, segíteni tudjunk, a 

tanulásban, a pályaválasztásban és hozzájáruljunk ahhoz, hogy az itt töltött tanuló évekre 

minden elballagott diák élményként tudjon visszagondolni. 

 

A DÖK 2017/2018-es tanév feladatai: 

 

- A diáktanács ülései 

- A diákközgyűlés évi egyszeri összehívása 

- A tanév időszakába eső nemzeti ünnepek méltó megünneplése 

- Hagyományos iskolai ünnepeink, programjaink előkészítése, segítése 

- Szabadidős programok, vetélkedők szervezése illetve egyeztetése 

- Értékmentő munkavégzés 

 

Ütemterv: 

Szeptember: 

- Új tisztségviselők megválasztása 

- Éves munka megtervezése, célok, feladatok kijelölése 

- Házirend ismertetése és betartatása 

- Zebra- Zsaru program elindítása 

o Felelős: DÖK vezetősége 

- Tanulói ügyelet megszervezése 

- Hulladékgyűjtés szervezése, lebonyolítása 

o Határidő: szeptember 28-29. 

o Határidő: szeptember /Murony/ 

o Felelős: DÖK vezetősége 

 

Október: 
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- Iskola rádió beindítása 

- Megemlékezés október 6.-ról iskola rádión keresztül 

- Városismereti vetélkedő segítése 

- Megemlékezés október 23.-ról ünnepi műsor keretében 

- Virág és koszorú elhelyezése Orlai Petrics Soma születésének évfordulója 

alkalmából 

o Felelős: DÖK vezetősége 

- Kulturális program segítése 

- Egészségnap szervezése /Murony/ 

 

November: 

- A különböző dokumentumok felül vizsgálata 

- A Márton napi rendezvények segítése 

- Adventi gyertyagyújtás / Murony/ 

 

December: 

- „Megérkezik a télapó” – kedveskedés a tanulóknak 

o Felelős: DÖK vezetősége 

- Adventi ünnepkör gyertyagyújtással 

- Karácsonyi ünnepség 

 

Január: 

- Aktuális problémák megbeszélése 

- Félév előtti tanulási gondok áttekintés 

 

Február: 

- A kommunisták és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja- megemlékezés 

iskola rádión keresztül 

- Farsangi rendezvény segítése 

o Felelős: 7. évfolyam  

- A Diákönkormányzat munkájának féléves értékelése 

- Valentin napi üzenetek megírása és elhelyezése egy kihelyezett dobozban 

/Murony/ 
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- Farsang szervezése /Murony/ 

 

Március: 

- Nőnapi köszöntés 

- Március 15.-e méltó megünneplése 

- Március 21.: A Víz Világnapja - Pályázat meghirdetése osztályoknak a Víz 

világnapja alkalmából /Murony/ 

- Az elkészült pályamunkák kiállítása /Murony/ 

 

Április: 

- Holokauszt áldozatainak emléknapja, megemlékezés iskola rádión keresztül 

- Április 22.: Iskolai szintű megemlékezés a Föld Napjáról /Murony/ 

 

Május: 

- Diákközgyűlés megtartása 

o Felelős: DÖK vezetősége 

- Ballagási előkészületek 

 

Június:  

- Pedagógus napi köszöntés 

- Diáknapok: tanár-diák meccs, szerenád 

o Felelős: DÖK vezetősége 

- Ballagási próba 

- Év végi összegzés 

A programok felelősei az iskolai ütemterv alapján értendő. 

 

 
 


