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Készítette: Tóthné Kiss Zsuzsanna 

DÖK felnőtt vezetője 



Iskolánk diákönkormányzata elsődlegesen a tanulók érdekeinek képviseletére jött létre. 

Jogvédelmi funkciója mellett (részletesen a Diákönkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatában) azonban fontos a szabadidős programszervezési, közösségszervezői 

tevékenysége. A DÖK önállóbbá teszi a diákokat, változatosabbá teszi a diákéletet.  

Tevékenysége a tanulókat érintő kérdésekre terjed ki. Szervezeti és Működési Szabályzat 

alapján működik. Munkáját a munkaközösség, és egy pedagógus vezető segíti. 

A diákönkormányzat szervezeti felépítése: 

• Az iskolagyűlésen a diákönkormányzat minden tagja részt vesz, melyen a tanulók 

tájékoztatása zajlik az intézményi diákélet egészéről, a munkaterv megvalósulásáról.   

Az iskolagyűlést diáktanács előzi meg, amelyen az osztályok képviselői vesznek részt. A 

diáktanács évente legalább három alkalommal ülésezik, amelynek összehívását a 

diákönkormányzat pedagógus vezetője kezdeményezi, a tanév helyi rendjében 

meghatározottak szerint.  

• A diáktanácsba minden osztály maximum két főt delegál (osztályképviselők), akiknek 

kötelességük megjelenni a diáktanácson 

Hagyományai: 

• Megemlékezés a különböző világnapokról  

• Gyermekek Világnapja  

• iskolagyűlés szervezése 

• Farsang  

• DÖK faliújság  

Céljai: 

 A tartalmas iskolai élet kialakítása a nevelőtestület támogatásával. A tanévet akkor 

tekinthetjük sikeresnek, ha a hagyományos rendezvények, iskolánkban szokássá vált 

programok mellett új elemekkel is gazdagíthatjuk a mindennapokat.  

 Az ÖKO iskolai program hatékony megvalósítása érdekében szoros kapcsolatot 

kívánunk kialakítani iskolánk ÖKO csoportjával. Az együttműködésünk akkor lesz 

sikeres, ha a környezetvédelmi, tisztasági, egészséges életmódra nevelő 

rendezvényeken minél több diák vesz részt. 

 A diákönkormányzat támogató háttere a „Mi megmutatjuk!” közhasznú alapítvány 

A diákönkormányzat működési területei, feladatai: 

 A tanulók érdekeinek képviselete az iskolavezetésben, a nevelőtestületben és az 

iskolaközösségben.  

 Részt venni az iskolai élet egyéb területeinek segítésében is. 



 Vállalt programok lebonyolítása, megszervezése. 

  az iskola folyosóján elhelyezett hirdetőtábla szerkesztése  

 a diákok folyamatos tájékoztatása programokról, rendezvényekről és az őket érintő 

iskolai eseményekről a hirdetések megszervezésével, diákgyűlések alkalmával  

 rendszeres jelenlét iskolánk honlapján: diákcikkek, rajzok, fotók, információk az 

iskolai életről, élménybeszámolók  

 Hagyományok ápolása, hagyományépítés, új programok szervezése 

 Rendszeres visszacsatolás az iskola tanulóinak a vállalt programokról az 

iskolagyűléseken. 

 A heti tisztasági verseny lebonyolítása 

 A hónap diákjának, majd az év diákjának megválasztása, kihirdetése 

A feladatok és célok további részletezése a Szentlőrinci Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és 

Működési Szabályzata tartalmazza. 

A Diákönkormányzat működését segítő felnőttek és diákok: 

Diákönkormányzatot segítő tanár: Tóthné Kiss Zsuzsanna 

Kincstárnok: Hazenauer Zsoltné 

Diákönkormányzati elnök: Balázsi Richárd 6.osztály 

Diákönkormányzati elnök helyettes: Pavlus Lolita 7.osztály 

Osztályképviselők: 

1-2-3-4cs: Győző Kristóf 

1-2.o.: Sárközi Patrícia, Ignácz Emília 

 3-4.o: Szekeres Szintia, Kun Vanessza 

5.o.: Osztrosics Ketrin, Orsós Klaudia 

6.o.: Osztrosics Katarina, Balázs Richárd 

 7.: Lőrincz Fanni, Pavlus Lolita 

 8.o: Győző Alexandra, Zsellér Elizabet Gréta 

 

Tisztasági verseny 

Idén is tervezzük a tisztasági verseny lebonyolítását az ÖKO csoporttal szövetkezve. 

Októbertől májusig zajlik a versengés. A májusi iskolagyűlésen kihirdetjük az eredményt. 

Hónap, év diákja 



Bárki  lehet a hónap diákja, ha:  

 a magatartása példamutató;  

 szorgalmasan tanul;  

 képességeihez mérten, érdeklődésének megfelelőn részt vesz versenyeken;  

 tárasaival, tanáraival szemben segítőkész, lehet rá számítani;  

 a közösség életébe aktívan bekapcsolódik;  

 egy osztály jelöli őt;  

 a jelöltek közül ő kapja a legtöbb szavazatot;  

Év végén a „Hónap diákja” címet elnyert tanulók közül megválasztjuk az év diákját. A 

választás eredményét a tanévzáró ünnepségen ismertetjük, ahol a választott diák elnyeri az 

„Év diákja” címet, és a vele járó jutalmat. 

 

Éves munkaterv: 

időpont Munkaterv 

Szeptember DÖK gyűlés, osztályképviselők megválasztása. 

Diákönkormányzat gyermek vezetőjének megválasztása az első 

alakuló ülésen. 

Részvétel a Tankerületi Diákképviselő Választáson 

Iskolagyűlés megszervezése (új tanulók, éves program, ökoiskolai 

programok, őszi kirándulás). 

Munkaterv elkészítése, véleményezése. 

Az ÖKO őszi kirándulás lebonyolításának segítése 

Állatok világnapja 

Október DÖK gyűlés 

Iskolagyűlés, hónap diákjának és a hónap legtisztább osztályának 

kihirdetése 

Halloween parti, faliújság 

November DÖK gyűlés 

Márton nap, faliújság 

Libazsíros kenyér evés,  Iskolagyűlés, hónap diákjának és a hónap 

legtisztább osztályának kihirdetése  

December DÖK gyűlés 

Iskolagyűlés, hónap diákjának és a hónap legtisztább osztályának 

kihirdetése 

Mikulás délelőtt szervezése, lebonyolítása 

Faliújság szerkesztése 

Január DÖK gyűlés, a féléves munka értékelése 



Félévi iskolagyűlés (félév értékelése, féléves programokról 

beszámolás, farsang, aktuális programok, tisztasági verseny, hónap 

diákjainak részeredménye 

Új évi szokások-faliújság 

Február DÖK gyűlés: aktuális téma a farsang, támogatók keresése. 

Iskolagyűlés, hónap diákjának és a hónap legtisztább osztályának 

kihirdetése 

Farsang lebonyolítása. 

Március DÖK gyűlés 

Húsvéti hagyományok: Virágvasárnap, nagyhét, nagycsütörtök, 

nagypéntek, nagyszombat-faliújságkészítés. Rajzpályázat.  

Iskolagyűlés, hónap diákjának és a hónap legtisztább osztályának 

kihirdetése 

Április DÖK gyűlés 

Föld világnapja 

Iskolagyűlés, hónap diákjának és a hónap legtisztább osztályának 

kihirdetése 

Május DÖK gyűlés 

Iskolagyűlés (Kirándulás, tisztasági verseny eredményének 

kihirdetése, hónap diákjának kihirdetése, ) 

Kirándulás szervezése 

Június Kirándulás lebonyolítása 

Az éves munka értékelése 

Az év diákjának díjazása 

 

 

 

Tóthné Kiss Zsuzsanna 

DÖK felnőtt vezető 


