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3. számú melléklet

A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 

2017-2018 
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A diákönkormányzat tagjai: 

 

5. osztály: Bognár Emma 

  Ehrenberger Endre 

 

6. osztály: Jakab Hanna 

  Németh Nóra 

 

7. osztály: Slud Dominika 

  Marton Luca  

 

8. osztály: Gasparics Dorina - elnök 

  Nagy Lolita - elnökhelyettes 

 

 

 

 

Diákönkormányzatot segítő tanár: 

 

Somogyi Katalin  
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A diákönkormányzat célja, feladata 

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

szabadidős programok, a tanulók érdeklődésének megfelelő tevékenységi formák 

kezdeményezése, megvalósítása. 

 

Alapvető célja: 

 az iskolai munka segítése 

 a diákjogi képviselet mellett tanulóink részére programok, kikapcsolódási lehetőségek 

biztosítása 

 az osztályközösségek, és az iskolaközösség kialakítása, formálása 

 környezet megóvása, szépítése 

 folyamatos a kapcsolattartás az iskolavezetéssel, a tantestülettel és az osztályokkal 

 érdekegyeztetés, érdekérvényesítés az iskolavezetéssel 

 

Feladatok: 

 DÖK által meghirdetett pályázatok, rendezvények tervezése, levezetése, értékelése 

 a tanulók jogainak és kötelességeinek tudatosítása, kiemelten a kötelességeket, a 

Házirend betartása 

 az iskola és környezete esztétikai képének szinten tartása, javítása. 

 havi diákönkormányzati gyűlések 

 a havonkénti ülésen értékeli az előző hónap munkáját, kijelöli az elkövetkező 

hónap feladatait, megnevezi a felelősöket 

 a környezettudatos, felelős életmód kialakításának érdekében papírgyűjtés 

szervezése 

 

A diákönkormányzat tagjai 

A diákönkormányzatot az osztályokhoz, tartozó tanulók alkotják.  
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A diákönkormányzat szervezeti felépítése és működése. 

 

1. A tanulóközösségek: 

Az osztályközösségek demokratikus szavazással két képviselőt választanak. Ők vesznek részt 

az iskolai diákönkormányzat munkájában. Negyediktől nyolcadik osztályig képviseltetik 

magukat az évfolyamok. 

A tanulóközösségek választott képviselői a tanulóközösség érdekvédelmét, életének 

szervezését látják el.  

A diákönkormányzat ülésein minden osztályból az osztály által választott DÖK- képviselők 

vesznek részt, akik tájékoztatják az osztályközösséget az elhangzott témákról, és a meghozott 

döntésekről. 

 Képviselik az osztály véleményét a diákokat érintő kérdésekben. 

 

2. A diákönkormányzat vezetősége. 

Az iskolai diákönkormányzat vezetőségét a diákönkormányzat tagjai titkos szavazással 

választják meg. 

A diákönkormányzat vezetősége 2 főből áll. Munkájukat segítő tanár felügyeli. 

A vezetőség tagjai közül a következő tisztségviselőket választják meg: 

 elnök  

 elnökhelyettes  

A diákönkormányzat diákvezetője a vezetőség elnöke. 

A diákvezető feladata a DÖK- üléseinek az összehívása, előkészítése, levezetése, a hozott 

döntések, határozatok végrehajtásának figyelemmel kisérése 

A diákönkormányzati vezetőség feladata: 

 részt vesz a szabadidős, tanórán kívüli iskolai programoknak megszervezésében 

 tagjain keresztül tájékoztatja a tanulóközösségeket a döntésekről. 

 elfogadja a diákönkormányzat éves munkatervét 

 csatlakozhat más diákönkormányzatokhoz, terület vagy országos szervezet 

létrehozására 
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A diákönkormányzatnak kötelessége, hogy 

 személyi döntései, valamint az éves munkaterv elfogadása előtt kikérje az őt 

megválasztó tanulóközösségek, tanulók véleményét 

 évente egy alkalommal a tanulóközösségek tagjait összehívja és tájékoztassa a 

vezetőség által végzett munkáról. 

Képviselet, kapcsolattartás 

A diákönkormányzatot az iskola igazgatóságával, a nevelőtestülettel való kapcsolattartásban, 

tárgyalásban a diákönkormányzatot segítő nagykorú személy képviseli. 

A diákönkormányzatot segítő tanár munkaköri leírásának alapján végzi munkáját, félévente 

beszámol az iskolavezetés felé a DÖK munkájáról.
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A DÖK 2016/2017-es tanév feladatai: 

 havi egy alkalommal diák-önkormányzati ülés összehívása 

 diákközgyűlés évi egyszeri összehívása 

 DÖK- programjainak előkészítése, iskolai rendezvények segítése 

 

Ütemterv 

Időpont Rendezvény 

Szeptember: 

 

 

 

 

 

2017.szeptember19. 

 

 Alakuló ülés, új tisztségviselők megválasztása. 

 Éves munka megtervezése, célok, feladatok kijelölése 

  Éves munkaterv  elfogadása 

 Házirend ismertetése 

 Iskolánkban működő szakkörök ismertetése, igények 

felmérése 

 Papírgyűjtés szervezése, lebonyolítása 

 Pályázat meghirdetése Állatok világnapja alkalmából 

Október: 

 

 Az iskola házirendjének felülvizsgálata 

 DÖK gyűlés 

 Állatok világnapja- pályamunkákból kiállítás készítése, 

pályamunkák értékelése 

November: 

 

 DÖK gyűlés 

 Karácsonyi játszóház előkészítése 

December: 

 

2017. december 22. 

 Karácsonyi játszóház szervezése  

 Karácsonyi ajándék készítése a nevelőtestület és Csetény 

község képviselői részére 

 DÖK- nap karácsonyi játszóház lebonyolítása 

Január: 

 

 DÖK gyűlés-félévi munka értékelése 

 Félév előtti tanulási gondok áttekintés  

 A legjobb tanulmányi eredményt elért és a legjobb 



magatart6sf oszt6lyok jutalmazisa oklevdllel (als6- ds

fels6 tagozaton)

Farsang el6k6szit6se

Februrir: Farsangi rendezv6ny szervezdse, farsangi

dekor6ci6elk6szit6se, tom bola rirusitris6nak

megszervez6se, el6k6szit6se, felvonul6si sorrend

kialakittisa, farsangi diszk6 megszervez6se.

A Dirikiinkormanvzat munk6iiinak fdldves drtdkel6se

M6rcius: DOK gy'ril6s

a Viz vildgnapja

Fdld napja- fot6 p6ly6zat meghirdet6se

Aprilis: DOK gyril6s

Fdld napja- fot6 p6lyizatb6l kirillit6s k6szit6se,

p6lyamunkik 6rtdkel6se

Mrijus: Di6kkdzgl'til6s el6k6szit6se

Di6kkdzgyiil6s megtart6sa

Jrinius: a

a

DOK gFilds
A  , . , ,tsv vegr osszegzes

5oua.6x, 6't..t -
Somogyi Katalin

DdK segitd tan6r

Cset6ny, 2017. szeptember I0.
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