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Iskolánk diákönkormányzata elsődlegesen a tanulók érdekeinek képviseletére jött létre. 

Jogvédelmi funkciója mellett azonban fontos szabadidős programszervezési, 

közösségszervezői tevékenysége. 

Tervszerű program kialakításával fogalmazzuk meg működésünk főbb irányelveit.  

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

Programjainkat a hagyományok ápolásával, ugyanakkor új feladatok, célok kitűzésével 

tervezzük. 

Ahhoz, hogy a diákönkormányzat megfelelően működjön elengedhetetlen, hogy a diákok 

ismerjék és tudják alkalmazni a tanulói, diákökormányzati jogokat.  

A jogok ismeretén túl tisztában kell lenni azzal is, melyek a diákönkormányzat feladatai az 

iskolában. 

A Törvény szerinti elsőrendű feladata a érdekképviselet, ám a gyakorlatban a 

diákönkormányzatok iskolai élet, és programszervező szerepe érvényesül leginkább.  

Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy a diákönkormányzat megkapja működéséhez szükséges 

információkat, eszközöket. 

 

Szeptember elején már megkezdődtek a diákválasztások, először minden felső tagozatos 

osztály az osztályfőnöke segítségével megválasztotta a diákelnököt és a titkárt. A két tanulón 

kívül megválasztották a környezetvédelmi, szabadidő felelőst is. Megalakultak az osztály 

önkormányzatok és meglett DÖK tagok végleges tanulói névsora.  

Az iskola diákelnök kampányára nevezett: Pados Gergő 8.A, Varga Laura 8.A, Varga Liliána 

8.B osztályos tanuló. A felsősök titkos szavazással végül megválasztották az iskolánk 

diákelnökének Pados Gergőt, aki egész évben végzi majd a feladatát és képviseli iskolánkat. 

Varga Liliána az iskola titkári feladatokat látja el. 

 

DÖK tagok: 

Diákelnök: Pados Gergő 

Titkár: Varga Liliána 

 

Osztálytitkár és helyettesek: 

5.a Takács Ramóna és Páli Mátyás 

5.b Imre Panna és Vigh Bora 

6.a Lajos Botond és Balázs Noel 

7.a Süle Mihály és Nagy Lilien 



7.b Darics Bence és Horváth Kíra 

8.a Varga Laura és Őri Réka 

8.b Varga Liliána és Boncz Domán 

 

Szabadidő felelős: 

5.a Kovács Bálint, Moczok Patrik 

5.b Pócza Milán 

6.a Polgár Lili, Velladics Alíz 

7.a Varga Ádám 

7.b Szabó Jácint 

8.a Beke Kevin 

8.b Gombás Botond, Balogh Dávid 

 

Környezetvédelmi felelős: 

5.a Kovács-Bőtsch Barnabás, Bajdó Dominik 

5.b Szemes Natália 

6.a Bódis Alexa, Bárdi Zselyke 

7.a Németh Péter 

7.b Smuk Igor 

8.a Soós Dániel 

8.b Pék Mercédesz, Takács Viktória 

 

 

A diákok javaslata alapján mindig keressük azokat az új lehetőségeket, amelyekkel még 

vonzóbbá, tartalmasabbá tehetjük programjainkat. A diákok több örömöt lelnek az általuk 

szervezett programokban, sikerélményhez juttatja mind a programot előkészítő, mind az 

abban részt vevő tanulókat. 

 

Elkészítettük és elfogadtuk a Szervezeti és Működési Szabályzatunkat. 

Házirendünket minden tanév elején felülvizsgáljuk. 

Évente két alkalommal diákgyűlést tartunk, ahol tájékoztatjuk iskolánk tanulóit a diáktanács 

munkájáról, az éves programról. 



A diákönkormányzat működési területei, feladatai: 

 

1. A tanulók érdekeinek képviselete az iskolavezetésben, a nevelőtestületben és az 

iskolaközösségben. 

2. A diákok mindennapi életének megszervezése, az iskola belső kommunikációs 

csatornái: 

 Az iskola aulájában és folyosóin elhelyezett hirdetőtáblák szerkesztése  /DÖK, 

ÖKO, versenyek stb./. 

 A diákok folyamatos tájékoztatása programokról, rendezvényekről és az őket 

érintő iskolai eseményekről osztály szinten, s a hangos bemondón. 

 Rendszeres jelenlét iskolánk honlapján, továbbá a havonta megjelenő városi 

újságban, a Vépi Krónikában, diákcikkek, rajzok, fotók, információk az iskolai 

életről, élménybeszámolók. 

 Osztályönkormányzatok rendszeres bevonása az osztályközösségeket érintő 

feladatokba. 

 Együttműködés a Vezetőséggel, Munkaközösségekkel, Szakmai Csoportokkal és 

az Ifjúságvédelmi felelőssel. 

3. Az ÖKO iskola munkájában való segítés: 

 Papírgyűjtés évente kétszer ősszel és tavasszal.          

 Hasznos elem és mobiltelefon gyűjtése folyamatosan. 

 Hulladékgyűjtés akciószerűen – őszi és tavaszi nagytakarítás. 

 Szelektív hulladékgyűjtés az iskola épületén belül alsó és felső tagozaton 

folyamatosan. 

 Parkosítás, szépítés, madáretetés. 

 Tündérkert gondozása és igénybevétele. 

 Öko programok és foglalkozások. 

 Vetélkedők, környezetvédelmi versenyek. 

 Környezetvédelmi csoport a Diáktanácsban. 

4. Kulturális rendezvények segítése: 

 Iskolai ünnepélyek. 

 Rendezvények, kiállítások, közösségi szabadidős programok szervezése. 

 Ötödikes avató, Diáknap, Farsang, Bolondballagás. 

 Iskolai projektekben és témaheteken való részvétel. 



 Részvétel a „Mobilitás Hét” programjain. 

5. Szabadidős tevékenységek: 

Sportrendezvények, kirándulások, túrák lebonyolítása, Leg kirándulás 

6. Külső kapcsolatok ápolása: 

 Szellemi és sportversenyek lebonyolításában való közreműködés 

 Tudás Fája Közalapítvány 

 Művelődési házzal közösen szervezett programok 

 A helyi újsággal kapcsolat 



Rendezvénytervezet 

2021-2022. 

 
Hónap Feladat Segítők 

Szeptember 

 

- Osztályönkormányzatok megválasztása 

- Diákelnökválasztás - "kampány" - 

bemutatkoznak a jelöltek 

- Diáktanácsválasztás az osztályok képviselőivel 

- Igazgatói tájékoztatás a tanév rendjéről       

alapdokumentumok elfogadása 

- Éves feladatok, rendezvényterv felelősök 

megválasztása  

- Dök faliújság elkészítése 

- Ökofal környezetvédelemmel kapcsolatos 

hírekkel, programokkal stb. 

- Európai Diáksport Napja 

- Osztályönkormányzaton belül 

környezetfelelősök megválasztás        

osztályönkormányzatok 

képviselői 

osztályfőnökök 

 

 

 

DÖK 

 

 

ÖKO munkaközösség 

 

 

Szülők, Gamesz 

Tudás Fája 

Közalapítvány 

Október - Diáktanács gyűlés 
 

DÖK 

November - Egészségnevelési hét  

DÖK, ÖKO  

Osztályfőnökök, 

Ifjúságvédelmi felelős 

December  

 

- Mikulás napi ajándékozás 

- Ötödikes, felsős avató és Mikulás party 

- Adventi programok szervzése (mézeskalács 

sütés, karácsonyfa díszek készítése, 

ajándékkészítés) 

- Fenyőfa állítás 

- Karácsonyi ünnepség 

Szülői közösség, Tudás 

Fája Közalap., DÖK 

 

Művészeti iskola, DÖK 

ÖKO, szülők 

 

Január  - Téli örömök: korcsolyázás 
DÖK 

Osztályfőnökök 

Február  
- Farsang - DÖK nap 

- Félévértékelő diákgyűlés 

Szülői közösség, 

Osztályfőnökök, Tudás 

Fája Közalap., DÖK 

DÖK, Iskolavezetés 

Március 

- Nemzeti ünnep 1848. március 15. 

- Boldogság Nemzeti Nap  

osztályfőnökök 

szaktanárok 

Boldog Iskola szakmai 

csoport, DÖK 

Április 
- Papírgyűjtés 

- Pénzhét 
DÖK, ÖKO 

Május - Hatosfogat fesztivál Alsós munkaközösség 



Június 

- Nemzeti Összetartozás Napja 

- Évértékelő diákgyűlés 

- LEG kirándulás 

- Bolondballagás 

- Hatos Napok megszervezésének segítése 

- Hatos táborok megszervezésének segítése 

- Ballagás – tanévzárón való segítségnyújtás 

Művészeti iskola 

DÖK 

Munkaközösségek 

Osztályfőnökök 

 

 

 

 



Diákönkormányzati foglalkozások 

Éves munkaterv 

 
 Sorszám Téma, tevékenység, tartalom 

Szeptember 

- Október 

1. 
Diákelnökválasztás - "kampány" - bemutatkoznak a jelöltek 

A kampány megszervezése 

2. Diáktanácsválasztás az osztályok képviselőivel 

3. 

Igazgatói tájékoztatás a tanév rendjéről, éves feladatok, 

rendezvényterv elkészítése, felelősök megválasztása, 

környezetvédelmi csoport megalakulása 

4. 
Alapdokumentumok áttekintése, felülvizsgálata és elfogadása: 

Házirend, Dök Szervezeti és Működési Szabályzata 

5. 
Dök faliújság szerkesztésének megtervezése, felelősök 

választása 

6. 
Ökoiskolai munkaterv áttekintése, bekapcsolódási pontok 

szervezése 

7. Európai Diáksport Napja 

8. Papírgyűjtés megszervezése, lebonyolítása 

9. Felsőssé avatás, party 

November 

10. Adventi hetek szervezése 

11. Egészségnevelési hét 

12. Adventi hetek szervezése, fenyőfa állítás 

13. Mikulás megszervezése 

December 

14. Mikulás napi ajándékozás 

15. Adventi délután 

16. Adventi délután 

Január 

17. Vetélkedő szervezése 

18. Korcsolyázás 

19. Farsangi előkészületek 

20. Farsangi előkészületek 

Február 

21. Diáknap - Farsang 

22. I. félév értékelése, diákgyűlés 

23. Versenyfelkészülés-DÖK verseny 

24. DÖK verseny 

Március 

25. Versenyfelkészülés –DÖK verseny 

26. Öko programok segítése 

27. Fenntarthatósági témahét megszervezése 

Április 
28. Papírgyűjtés szervezése 

29. Papírgyűjtés lebonyolítása 

Május- 

Június 

30. Legek kiválasztása, legkirándulás megszervezése 

31. Bolondballagás megszervezése 

32. Nemzeti Összetartozás Napja 



33. Évértékelő diákgyűlés 

34. Legkirándulás 

35. Hatos napok 

36. Hatos tábor segítése 

 
Vép, 2022. szeptember 19. 

 

 

 

 .....................................  

Reiner Dóra 

DÖK segítő pedagógus 


