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Készítette: NAGY ISTVÁN
DÖK segítő pedagógus

A diákönkormányzat a tanulóközösségek által delegált tagokból létrehozott, a tanulók
érdekeinek képviseletére, érdekeik érvényesítésére és igény szerint közös tevékenységük
szervezésére létrehozott szervezet.
Feladatai: érdekérvényesítés
programszervezés
Iskolánk diákönkormányzata is elsődlegesen a tanulók érdekeinek képviseletére jött létre.
E funkciója mellett azonban a gyakorlatban a szabadidős programszervezési tevékenysége,
programszervező szerepe érvényesül leginkább.
Iskolánk sajátosságából adódik, hogy nem minden osztály tud tanulót delegálni az
önkormányzatba. Így csak azokkal a gyerekekkel tudunk dolgozni, akik képesek véleményük
megfogalmazására, képviselik társaikat, akik gondolkodásukban is kiemelkednek a többi
sajátos nevelési igényű társaik közül.
A DÖK alapvető feladata a diákok érdekeinek védelme, részvétel az iskolai élet szabályainak
alakításában.
Ennek figyelembe vételével minden év szeptemberében felülvizsgáljuk iskolánk házirendjét.
Céljaink: - Tartalmas iskolai élet kialakítása, programok, szabadidős tevékenységek
szervezése.
Fontos, hogy tanulóinkat aktívabban be tudjuk vonni a tervezés, szervezés,
lebonyolítás folyamatába.
- A Házirend hatékony betartása érdekében segítjük az iskolában működő
munkaközösségek munkáját.
- Aktívan szeretnénk bekapcsolódni az iskolai ÖKO munkacsoport munkájába.
Az ő munkatervüket is figyelembe véve kapcsolódtunk be iskolánk
környezetnevelési munkájába.
A diákönkormányzat működési területei:
1. A tanulók érdekeinek képviselete az iskolaközösségben
2. A diákok mindennapi életének megszervezése, tájékoztatás programokról,
rendezvényekről, az őket érintő iskolai eseményekről
3. Kulturális rendezvények segítése
- iskolai ünnepélyek
- rendezvények, közösségi programok szervezése
- Diáknap
4. Társadalmilag hasznos munka megszervezése, lebonyolítása
- papírgyűjtés, évente kétszer, ősszel és tavasszal
- szelektív hulladékgyűjtés az iskola épületén belül
- az ÖKO program keretén belül műanyag kupakgyűjtő verseny beindítása

5. Sportversenyek szervezése, lebonyolítása
A diákönkormányzatba delegált tagok:
- Datka Kitti 3.évfolyam
- Balogh Ilona Cintia 4. évfolyam
- Jónás Natália 5.évfolyam
- Rézműves Roland 6.a
- Szilágyi László 6.b
- Szilágyi Gábor 7.a
- Kerekes Barbara 7.b
- Jónás Alex 8.a
- Vadász Ilona 8.b
- Rézműves Ibolya 9. évfolyam
- Váradi Alexandra 10. évfolyam
- Mátyus Bence 11. b o.
- Oláh Lajos 11. c o.
- Pócsi Péter Levente 12. évfolyam

PROGRAMTERVEZET
Hónap
Szeptember

Október

November

December

Feladatok

Felelősök, segítők

- DÖK megalakítása
- éves rendezvényterv kialakítása
- Házirend felülvizsgálata

Nagy István,
osztályfőnökök

- ,, Mutasd meg mekkora a szíved!
A Hallássérültek Világnapja alkalmából a
városi rendezvényen való részvétel
- szelektív hulladékgyűjtés beindítása
- műanyag kupakgyűjtő verseny hirdetése
- diákönkormányzat hirdetőtáblájának
kialakítása
- társadalmilag hasznos munka szervezése,
őszi papírgyűjtés

Hajduné Tiliczky
Márta,
Nagy István
ÖKO, DÖK,
délutános tanulást
segítő nevelők,
Jóbi Ilona
osztályfőnökök,
délutános tanulást
segítő nevelők,
Kurdits Mónika,
Nagy István

- Sporttevékenység:
iskolai labdarúgó bajnokság szervezése,
lebonyolítása
- Sporttevékenység:
váltóversenyek

Hornyák Tibor,
Nagy István
Kiszely György,
Nagy István,
Kurdits Mónika

- Adventi kézművesség:
karácsonyi díszek készítése,
karácsonyfa díszítése
Január

- Diáktanács gyűlés,
félévértékelő diákgyűlés
- ,,A legjobb osztály” cím elnyerésére
verseny hirdetése

Február

Április

Május

Június

DÖK

- Sporttevékenység:
Nagy István
házi asztalitenisz bajnokság lebonyolítása,
váltóversenyek

Március

Jámbor-Madai Orsolya
Némethné Humenyik
Ildikó,
Zsadányi Istvánné
DÖK,
Nagy István,
iskolavezetés

- a Víz Világnapja:
vetélkedő szervezése

Kiszely György,
Nagy István
ÖKO, DÖK,
Karpácsné Vig
Mónika

- 110 éves az iskolánk
A rendezvények lebonyolításában való
részvétel
- tavaszi papírgyűjtés megszervezése,

DÖK,
mindenki

- Sporttevékenység:
labdarúgó bajnokság tavaszi fordulói

Hornyák Tibor,
Sigér Sándor

- a Föld Világnapja
- Madarak és fák napja
egyéni verseny hirdetése: szellemi totó
környezettudatos magatartás mérése:
kérdőívek
- Gyermeknap
- Bárczi-hét:
,,A legjobb osztály” verseny kihirdetése
- tanév végi értékelés

DÖK,ÖKO,
Kurdits Mónika,
Nagy István,
Drimba Zsolt

Nagy István,
osztályfőnökök,
délutáni tanulást segítő
nevelők

Nagy István, DÖK
Nagy István, DÖK

