
 

 

 

 

 

 

Diákönkormányzat munkaterve 

a 2015/2016-os tanévben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Dök célja, feladatai: 

 megszervezze az intézmény szabadidős és kulturális programjait 

 támogassa a diákkörök munkáját 

 a tanulókat érintő kérdések, problémák megvitatása 

 a tanulók kötelességeinek, jogainak érvényre juttatása 

 kapcsolattartás más diákszervezetekkel, tantestülettel, munkaközösségekkel 

 az iskolai életben való aktív részvétel 

 az intézményért és közösségért vállalt felelősség kialakítása, tudatosítása 

 

Folyamatos tevékenységek: 

 megbeszélések havonta, illetve szükség szerint 

 a tanulókat és az iskolai élet minden területét érintő problémák összegyűjtése, 

megoldásra történő javaslatok megfogalmazása 

 az iskolai dokumentáció esetleges véleményezése – igazgatói utasításra, törvényi 

szabályozás szerint 

 munkaközösségekkel való rendszeres kapcsolattartás 

 

Szeptember: 

 osztályok DÖK összekötőinek (osztályonként 2 – 2 fő) és az intézmény DÖK 

elnökének, illetve helyettesének megválasztása 

 az éves munkaterv elkészítése, elfogadása 

SZMSZ megvitatása, módosítása, elfogadása 

 színházbérlet igények felmérése, a bérletek megrendelése 

 munkaközösségekkel közösen folyosók, tantermek dekorálása 

 kerékpár tábor szervezésében segítségnyújtás 

 

Október: 

 Zene világnapja segítségnyújtás a reál munkaközösségnek, plakát készítése 

 Aradi vértanúkra megemlékezés 

 október 23-i műsor, segítségnyújtás a dekoráció elkészítéséhez 

 „szemétszüret” 

 

November: 

 papírgyűjtés, segítségnyújtás szervezésben, lebonyolításban 

 helyi versenyekhez a tanulók aktiválása 



December: 

 Mikulás 

 az iskola által szervezett karácsonyi forgatag szervezésében, lebonyolításában 

segítségnyújtás 

 diszkó a diákok részére 

 

Január: 

 féléves munka értékelése 

 Magyar Kultúra Napja-Témanap segítségnyújtás 

 diákközgyűlés tartása 

 

Február: 

 farsang szervezése a munkaközösségekkel közösen 

 szövegértési versenyben segítségnyújtás 

 

Március: 

 múzeumlátogatás 

 Zöld napok rendezvénysorozatban segítségnyújtás ( szervezésben, lebonyolításban ) 

 

Április: 

 megyei szövegértő verseny szervezésében, lebonyolításában segítségnyújtás 

 „bolhapiac” szervezése 

 

Május: 

 Madarak és fák napja ( DÖK nap ) 

 diszkó szervezése, lebonyolítása 

 

Június: 

 éves munka értékelése 

 nyári programokhoz, táborokhoz javaslatok 

  



A Diákönkormányzat elnöke:  

Sógor András 8.a. 

Kulturális felelős: 

Kovács Vivien 8.b. 

Sport felelős: 

Batta Kristóf 7.a. 

Tagjai: 

Bondár Zsófia 5.a. 

Nagy Máté 5.a. 

 

Bátori Orsolya 5.b. 

Czinkószki Noémi 5.b. 

 

Koselák Levente 6.a. 

Szabolcsi Dániel 6.a. 

 

Szabó Máté 6.b. 

Zajácz Beatrix 6.b. 

 

Batta kristóf 7.a. 

Mocsár Márkó 7.a. 

 

Szabó Krisztina 7.b. 

Boha Anita 7.b. 

 

Sógor András 8.a. 

Papp Tímea 8.a. 

 

Kovács Vivien 8.b. 

Marcsek László 8.b. 

 


