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1. Helyzetelemzés 
 
Iskolánkban az első évfolyam kivételével minden osztályban működik a Diákönkormányzat. 
Az osztályok által megválasztott 2-3 tanuló képviseli a diákközösséget.  
A vezetőség és a tagok megválasztása, a DÖK működése a Diákönkormányzati Szervezeti és 
Működési Szabályzat alapján történik. 

 
2. Célok  
 
Kitűzéseink alapvetően változatlanok, a két iskola közötti szorosabb együttműködés, a 
DÖK összehangolása és közös programok szervezése. 
 
1. A diákönkormányzat működésének folyamatos javítása. 
2. A tanulók bővülő körének bevonása az iskolai eseményekbe. 
3. Digitális téma év. 
4. A két tagintézmény kapcsolatának szélesítése. 
5. Szorosabb együttműködés kialakítása a tagintézmények között. (közös DÖK programok) 
6. A DÖK jelenlétének erősítése az iskolában. (DÖK Lapok, ezt közösen elindítani a 
tagintézmények közt, DÖK faliújság szervezése) 
7.  Hagyományteremtő rendezvények. 
8. DÖK szervezésű digitális e-sport rendezvénysorozat megvalósítása. („Clash Royal 
házibajnokság szervezése, mint tagintézményi közös DÖK program.) 
9. Lehetőség szerint, pályázatok-kiírások megcélzása. 

 
 

3. Feladatok 
 
1. Az iskolanapok méltó megünneplése. 
2. Pályázatok, rendezvények tervezése, levezetése, értékelése. 
3. A tanulók jogainak és kötelességeinek tudatosítása, kiemelten a kötelességeket, a Házirend 
és az Etikai kódex betartása. 
4. Az iskola és környezete esztétikai képének szinten tartása, javítása. 
 

4. Feladatterv 

Időpont Program 
Szeptember Alakuló gyűlés  

Takarítási világnap, az iskola környezetének rendbetétele az előző 
évi akcióhoz hasonlóan. (Lehetőség szerint a TeSzedd! 
programmal.) 



Digitális e sport bajnokság szervezése. 
PET palack, kupakgyűjtés (GÁT program) 
 

Október    Papírgyűjtés, DÖK gyűlés. 
„Mókázd át az éjszakát”/Halloween 
Digitális e sport bajnokság beindítása. 
Pályaorientációs nap. 
 

November  
 

DÖK gyűlés. 
Ötös gyűjtő verseny indítása minden évfolyam számára. 
Fogászati hónap. 
 

December 
 

Adventi koszorúkészítés. 
DÖK gyűlés. 
Mikulás. 
Karácsonyfa díszítés, mézeskalácssütés. 
„Karácsonyi forgatag” a DÖK szervezésében. 
„Tőlem-Neked” kézzel készült ajándékozás. 
 

Január    DÖK gyűlés. 
Magyar kultúra napja: mese-, novella-, versíró, animáció-és rajz 
pályázat (Nagy András emlékére.) 
 

Február       Balázsolás. 
DÖK gyűlés. 
Valentin-napi szív küldi. 
 

Március DÖK gyűlés. 
Tavaszi suli takarítás (A szeptemberi „TeSzedd!” programhoz 
hasonlóan, egész hónapra átültetve). 
Megemlékezés Nagy Lászlóról és Nagy Andrásról. 
DÖK nap. 
 

Április          Hosszú sorok éjszakája. 
DÖK gyűlés. 
Digitális tematikus témahét. 
 

Május        DÖK gyűlés. 
Ötös gyűjtő verseny-lezárása, eredményhirdetése. 
 

Június             DÖK jutalomkirándulás (lehetőség szerint közös DÖK tábor.) 
Tanévzáró buli. 
Ballagási búcsúztató. 
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