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Az  idei tanévben is, az előzőekhez hasonlóan, nagy hangsúlyt fektetünk arra, 
hogy diákjaink szeretettel és dicsőséggel gondoljanak iskolánkra. 

 

Célunk:  

1.  Valamennyi diákunk érdekeit továbbra is méltóképpen képviseljük, őket 
érintő kérdésekben eljárjunk érdekükben. 

2. A tanulói jogok és kötelességek érvényre juttatásával segítsük 
diákjaink önmegvalósítását. 

3. Tartalmassá és emlékezetessé tegyük az általános iskolai diákéveket, 
elősegítsük és erősítsük a tanuláshoz való pozitív viszony kialakulását. 

4. Különböző programokat szervezünk, hogy ne csak a tanítási órákon, 
hanem azokon kívül is jól érezzük magunkat az iskolában. 

5. Az osztályközösségek fejlesztését és az osztályok közötti jó viszonyt 
próbáljuk elősegíteni, fenntartani. 

6. A tanárok és a diákok közötti távolságot próbáljuk csökkenteni és jó 
kapcsolatot szeretnénk teremteni közöttük. 

7. Olyan ifjúsági szervezetet igyekszünk létrehozni, melyben a diákok 
örömmel és aktívan vállalnak feladatokat, saját kreatív ötleteikkel 
állnak elő, azok megvalósításában is tevékenyen részt vesznek, és ez 
által személyiségüket és környezetüket is fejlesztik. 

8. Célunk továbbá az is, hogy minden diák jól érezze magát iskolánkban, 
naprakész információi legyenek az iskolai programokról, a diákokat 
érintő rendezvényekről. 

 

A diákönkormányzatunkat az osztályokhoz, mint tanulóközösségekhez 
tartozó tanulók alkotják. A diákönkormányzat tagjai lehetnek az iskolánkkal 
tanulói jogviszonyban álló tanulók. 

Általános iskolánkban a tanulók 7-14 éves életkora meghatározza, hogy melyek 
azok a területek, amelyekben igazán jó eredményeket tudunk elérni.  



 

Feladataink: 

1. Tartalmas, színvonalas programokat igyekszünk szervezni. 

2. Partneri tanár diák kapcsolat elérésére törekszünk. 

3. A Szervezeti és Működési Szabályzatot megvitatjuk, véleményezzük. 

4. Az oktató nevelő munka rólunk szól, nekünk szól, ezért igyekszünk 
„méltó részesei” lenni. 

5. Éberen figyelünk, hogy a diákok gyakorolhassák jogaikat. 

6. Képviselőink részt vesznek a diákságot érintő kérdések megvitatásánál, 
a programok szervezésénél. 

7. Folyamatosan tájékoztatjuk a diákságot a felmerülő aktuális 
problémákról, és segítünk az iskolai munkák lebonyolításában. 

8. Ha diákjaink gondjaikkal a DÖK vezetőségéhez fordulnak, szeretnénk, 
hogy lehetőség szerint azok megoldást nyerjenek. 

9. A felmerült kérdéseket az érintettekhez eljuttatjuk és a választ 
természetesen továbbítjuk. 

 

A DÖK az alábbi jogait gyakorolhatja iskolánkban:  

      a tájékozódási jogot, 

           a véleménynyilvánítási jogot, 

   az egyetértési jogot,  

   és döntési jogot. 

 

Iskolánkban a diákönkormányzat egy belülről építkező szervezet. Élén a 
mindenkori, a tanulók által megválasztott Diákelnök áll. 
Az ő irányításával dolgozik a Diáktanács, amelyben minden osztály 2 taggal 
képviselteti magát.  
A Diáktanács minden negyedévben ülésezik, illetve, ha a feladat úgy kívánja, 
rendkívüli ülés is összehívható. A DÖK munkáját a diákok által 
megválasztott felnőtt, DMSP segíti. Természetesen a DÖK nyitott 



szervezet, amely lehetővé teszi, hogy iskolánk bármely tanulója tagja lehessen, 
a programjain részt vehessen. 

A DÖK elkészítette éves munkatervét, amelyben többek között a következő 
feladatok, rendezvények megtartása szerepel: 

 

időpont 

 

program felelős 
 

szeptember 1. hete   

 

 

Szeptember 3. hete            

Az oszály küldötteinek megválasztása 

Papírgyűjtés                                        

 

Éves munkaterv készítése DÖK 
elnökjelöltek bemutatkozása az 
Iskolarádión és a faliújságon 
keresztül              

 

osztályfőnökök 
Borsó Tamás                                         

 

 

Gálné Pék Eszter 

szeptember 20.  

 

Iskolai alakuló ülés  

Küldöttgyűlés 
 -Vezetőség megválasztása az aktuális 
tanévre 
-a DÖK Szervezeti és Működési 
Szabályzatának ismertetése az új 
képviselőkkel 
-etikai kódex ismertetése 
-az éves munkaterv elfogadása 
 

Gálné Pék Eszter 

szept. 23. 

 

 

szept. 30. 

 

Osztálykirándulások, tanulmányi 
kirándulások 

 

A Magyar Diáksport Napja 

 

Osztályfőnökök 

 

Borsó Tamás 

Vigh Sándor 



 

   

október 3.   A  Zene  Világnapja                       
 

Csikós-Á. Brigitta           

 

október  4. 

 

okt. 6.  

 

 

okt. 15. 

Az Állatok Világnapja 

 

Okt. 6-i ünnepély 

 

 

Pályaorientációs nap 

Tóthné 
Magyaródi Zsófia 

Kuskáné B. Éva 

Széphegyi Ildikó 

 

október 20. Rendhagyó történelem óra a 8. 
évfolyamnak Sinka J. bácsival, 

Október 23-i megemlékezés                

 

Gugolya Csilla 

Kovácsné Marosfi 
Éva,  Gálné Pék 
Eszter, Borsó 
Tamás                                                       

október folyamán 

Folyamatos programok beindítása: 
-szelektív hulladékgyűjtés kibővítése (papír, PET palack, 
elem)   
 

 

Gálné P. E. 
DSMP 

   

november 7. Rádiós műsor a Magyar Tudomány 
Napján 

Kuskáné Balogh 
Éva 

 

nov. 14. 

 

nov.30. 

A magyar nyelv napja (rádiós műsor, 
verseny) 

DÖK-gyűlés, I. negyedéves értékelés, 
ötösgyűjtés eredménye 

Kovácsné Marosfi 
Éva 

Gálné P. Eszter 



december 1-től Adventi gondolatok a rádióban 

Cipősdoboz-akció 

Állatok karácsonya 

Osztályfőnökök 

 

december 1. hete Mikulás-ajándék készítése az 
ovisoknak 

 

5. évfolyam 

dec. 6.  

 

Mikulásváró 
(külön forgatókönyv szerint) 

Csúnya-pulcsis beöltözés 

 

Osztályfőnökökkel 
Gálné P. E. 
DSMP 

december 6. 

 

 

dec. 9. 

 

A Télapó és a Krampuszok 
látogatása 

 

 

Bécsi Adventi krándulás 

 

DÖK elnök  
8. osztály 

 

Dávid G. 

 

 

február 1. Diáktanácsülés (küldöttek) 
-féléves munka értékelése, ötletek 
bemutatása 
-farsangi buli előkészítése 

 

DÖK elnök 

Gálné P. E. 

   

február 9. Farsangi buli 
(külön forgatókönyv szerint) 

Gálné Pék Eszter 
DSMP, DÖK  
képviselők 
 

február 25.  Rádiós műsor a Kommunizmus 
Áldozatainak Emléknapjára 

Gugolya Csilla 

 



   

márc. 6-10. Pénzhét Gugolya Csilla 

március 14.  

 

 

márc. 22. 

 

márc. 27-31. 

 

márc. 31.  

 

április 3-5.  

ápr. 5.  

 

Megemlékezés (külön forgatókönyv 
szerint)  6. évfolyam 

 

A Víz Világnapja (vetélkedő) 

 

 Digitális hét 

 

 

Gála (páratlan évfolyamok) 

Zentais hét 

DÖK-nap 

 

Cs. Á. Brigitta 

D. Gergő 

 

Kuskáné B. Éva 

 

Széphegyi Ildikó 

Rosnerné Mónika 

 

 

 

DÖK elnök  

 

április 24.        

          

        

április 24-27. 

 

A Föld Napja 

 

 

Fenntarthatósági hét (újabb ötletek, 
ruhabemutató, újrahasznosítás) 

Sulizsák-program, papírgyűjtés 

Tóthné 
Magyaródi Zsófia 

 

 

Tóthné 
Magyaródi Zsófia 

 

 

  

április 17.  

 

Előadás a Holokauszt emléknapján Tölgyesi Katalin 



május 1. hete Osztálybajnokságok beindítása Kovács Béla 

 

 

május 2. hete 

júni.3. 

 

Diáktanácsülés 

Bécsi állatkerti kirándulás 

 

DÖK elnök 

Dávid G. 

 

június 5.   

 

 

június 8. 

 

június 9. 

 

júni.14.                       

 Műsor a Nemzeti Összetartozás 
Napjáról 

 

Egy éjszaka a suliban 

7. 8. évfolyam 

 

A tavaszi kirándulás napja 

DÖK-kirándulás     

Zentatlon                                                                                 

Gugolya Csilla 

Osztályfőnökök 

 

G. Pék Eszter    

DÖK                                                                                       

június 2. hete Diákközgyűlés DÖK elnök 

   

 


