
Diákönkormányzat 
2018-2019-es tanév munkaterve 

 

 

A Közoktatási törvény szerint a diákönkormányzat (DÖK) kötelező feladata a tanulók, 

azok közösségeinek érdekképviselete. Emellett a törvény lehetőséget ad arra, hogy 

minden olyan kérdéssel foglalkozzanak, ami a tanulókat érinti. Minden tanévben 

készül munkaterv, amely a megvalósítandó programokat tartalmazza. 

Iskolánk valamennyi tanulója tagja az iskolai Diákönkormányzatnak. A tanulók 

érdekképviseletét az osztályonkénti képviselők (osztályonként 2-2 tanuló) látják el a 

DÖK-öt segítő tanárokkal együtt.  

– a DÖK-segítő tanárral folyamatosan egyeztetnek az aktuális feladatokról 

– a diákok és az iskolavezetés közötti információáramlást segítik 

– diákközösségek érdekeit képviselik az iskolavezetőség felé 

– az iskolai szintű programok tervének kialakításában közreműködnek 

– az iskolai hagyományokat ápolják 

– elkészítik a DÖK éves munkatervét 

– az osztályok, valamint az évfolyamok által vállalt feladatokat irányítják, 

ellenőrzik 

Arra törekszünk, hogy a diákok kapják meg az önálló gondolkodás, az alkotás, a 

megvalósítás élményét, de vállalják az ezzel járó felelősséget is. Legfontosabb 

feladatunk a tanulók szabadidős tevékenységének megszervezése, részvétel az 

iskolai közéletben. A 2018-19-es tanévben is szeretnénk szervező munkánkkal az 

iskolai életet színesíteni, mivel a rendezvényeket a diákélet fontos részének ítéljük. 

 

A DÖK Képviselők feladatai: 

 részt venni a diák önkormányzati gyűléseken 

 képviselni az osztály érdekeit, kéréseit továbbítani a tanárok, DÖK segítő 

tanár és az igazgató felé 

 javaslatokat tenni az iskolai szabadidős programokra, az éves osztály-

programok kialakításában aktívan közreműködni 

 képviselni az osztályt különböző rendezvényeken (véleményt nyilvánít az 

iskolát érintő különböző kérdésekben és segíti a problémák megoldását 

 

 



A DÖK munkáját segítő pedagógus feladatai:  

- részt vesz a DÖK-gyűlésen 

- az iskolavezetés a diákönkormányzat közötti kommunikációt segíti 

- felügyeli a DÖK működésének törvényességét 

- tanácsokat ad a DÖK által kezdeményezett eljárások végig viteléhez 

- a munkaközösségi üléseken tájékoztatja a tantestületet a DÖK munkájáról 

- közreműködik a DÖK dokumentumainak elkészítésében (éves terv, 

beszámolók, szabályzatok,) 

 

A Diáktanács üléseinek várható időpontja:  

(havonta 1 alkalom vagy szükség esetén) 

 

Diákönkormányzat tagjai: 

5.a Csiszár Áron 

 Vincze Nóra 

5.b Póda Lilla 

Ujvári Zalán 

5.c Szabó Anna 

 Varga Botond 

6.a Fekete Ádám 

 Weiser Wolfgang 

6.b Horváth Benjamin 

 Wynn Péter 

6.c Kiss Virág 

 Steszli Botond 

7.a Szórádi Kolos 

 Tóth Rómeó 

7.b Jaksy Katica 

 Seffer Piroska 

7.c Kovács Dóra 

 Zsuppán Regina 

8.a Kraicz Csillag 

Lantai Anna 

8.b Árnits Manuéla 

 Pápai Liza 



A Diákönkormányzat programjainak 2018- 2019 évi rendezvényterve  

I. félév 

 

Szeptember: 

 

 A diáktanács újjá alakulása, tisztségviselők megválasztása (szeptember 7.) 

 Az iskolaév programjainak tervezése, javaslatok, ötletek összegyűjtése 

 Az éves munkaterv elkészítése 

 Terem dekoráció – osztályonként 
 
 
 

Október:  
 
 

 Az állatok Világnapja - Házi kedvenceink 
Kisállat bemutató alsó és felső tagozatos tanulóknak (október 4.) 

 Papírgyűjtés (október 15-16.)  

 Őszi mulatságok (október 29-31.) 
 
 

 
 

November:  
 

 Készülődés az Ádventi vásárra – osztályonként 

 Készülődés a Mikulás ünnepségre 

 Bolhapiac, csere - bere délután 
 
 
 
December:  

 

 Terem dekoráció – osztályonként 

 Karácsonyfa díszítés az aulában 

 Mikulásvárás (december 6.) 

 Mikulás disco (december 7.) 

 Adventi vásár (december ?)   
 

 
 
 
Január: 

 

 Téli túrák, korcsolyázás, szánkózás 

 Kézműves foglalkozás 
 

 



II. félév 

Február 

 Alsós farsang (február 1.) 

 Felsős farsangi bál szervezése, lebonyolítása (február 8.) 
 

 
 
 

 
Március 
 

 Bűnmegelőzési előadás – életkori sajátosságoknak megfelelően 

 Papírgyűjtés 
  

 
 
Április 
 

 Egészségnap az iskolában (vetélkedők, előadások)  
 
 

 
 
Május 
  

 

 Madarak és fák napja (május 22.)    

 DÖK nap szervezése (május 31.) 
 

 
 
 
Június  
 

 

 Tanévzárás – DÖK munkájának éves értékelése 
 
 
 
 
 
Győrújbarát, 2018. szeptember 15. 
 
 
 
 
...........................................................  …………………………………………… 
 
     Baranyainé Harangozó Rita    Sebestyénné Hiri Gabriella 


