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A Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint 

 a diákönkormányzati gyűlések időpontjai:  

 

➢ alakuló diákönkormányzati gyűlés: 2022. szeptember.  

➢ év végi diákönkormányzati gyűlés: 2023. június 15-ig.  

➢ A pontos időpontok az időszakok aktuális szervezési feladataihoz igazodnak.  

➢ A programok a rendkívüli járványügyi helyzethez igazodnak. 

 

Diákönkormányzati képviselők: 

3.o. Helmayer Emma 

 Kerti Zsigmond 

4.o.  Ladjánszki Panna 

 Najat-Szabó Anna 

5.o.  Hóringer Sára 

  Huszl Nóra 

Dominyák Emma 

6.o.  Papp Péter 

Béki Gábor 

Fekete Tamás 

7.o. Belső Réka 

 Pint Lotti 

 Zentai Kristóf 

 Hégráth Enikő 

8.o. Lukács Maja 

Suriny Hanna 

Lajtos Angelika 

Összesen: 17 fő 

 

Alakuló ülésen, 2021.09.09. Egyhangú szavazattal megválasztották diákönkormányzati 

elnöknek Lukács Maját, helyettesének Suriny Hannát. (Ebben a tanévben mindketten 

8.osztályos tanulók.) 

Rendkívüli gyűlések szükség szerint tartandók.  

A DÖK képviselőkkel minden hónapban megbeszélést tartunk.  

 

Céljaink: 

o A tartalmas iskolai élet kialakítása a nevelőtestület támogatásával 
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o Az évek óta sikeresen működő rendezvények megszervezése, segítése 

o A közösségi és kulturális tevékenységek további segítése 

o Egészséges életmódra nevelés 

o Környezettudatos gondolkodásra nevelés 

 

Feladataink: 

A tanulók érdekeinek képviselete 

Jogvédelmi funkció betöltése 

Információs szolgálat, az intézményi kommunikáció áramlásához való hozzájárulás 

 Kulturális tevékenység 

Szabadidős programszervezés 

Közösségszervezési tevékenység 

Társadalmilag hasznos munkák segítése 

Tanulói ügyelet megszervezése, működtetése 

Az év során érkező iskolai pályázatokon való részvétel lebonyolításának koordinálása 

Iskolarádió új rovatainak beindítása 

 

Események: 

 

Az alábbi programoknak még nincs konkrét ideje, kísérleti jelleggel szeretnénk 

bevezetni! 

 

1. “Tegyük színesebbé együtt az iskolát” felhívás keretén belül egy-egy 

megadott színbe öltöznek diákjaink (Pl.Öltözz az őszi erdő színeibe! 

Viselj sárga, piros, barna, narancssárga színű ruhákat, vicces 

mamusznap!) 

2. Interjú készítése régi és új tanárainkkal, volt diákjainkkal 

 

 

2022. szeptember  

➢ A tanulói ügyelet megszervezése  

➢ Iskolarádió beindítása: minden héten születés- és névnaposok köszöntése, aktuális 

információk megosztása, zenés kívánságműsor. 

➢ Alakuló DÖK gyűlés 
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➢ Iskolarádió beindításának megszervezése( zenés kívánságműsor, születés-és 

névnaposok köszöntése, aktuális évfordulók, jeles napok, programok ismertetése) 

➢ Iskola honlapján A Dök rovatának folyamatos frissítése 

 

2022. október  

➢ 4.Állatok világnapja alaklmából, faliújság, sulirádiófelhívás:  

Hozdd magaddal kedvenc plüss állatodat! 

➢ Részvétel a faültetésben, 10 millió fa program 

 

2022. november  

➢ “Göncölj a földért!” ruhagyűjtés 

 

2022. december  

➢ 6.      - Ádventi készülődés, koszorú az aulában, ádventinaptár a faliújságon  

Suli-Mikulás különböző szinezőkkel hangolódnak rá a gyerekek a Mikulásra -  

➢ “Mamusznap” 

 

2023. január  

➢ 31.  Félév értékelése 

 

2023. tavasz  

➢ Részvétel a tavaszi Tankerületi Diákönkormányzati Tanács ülésén 

 

2023.április  

➢ 11.   Költészet Napja alkalmából “Posztolj egy verset” felhívás,  

posztold kedvenc versed faliújságon, aszfalton. 

2023. május  

➢ 26.  Gyermek- és Diákönkormányzati Nap 

 

 

2023. június  

➢ 12-15.  Az éves munka értékelése 

➢ Diákönkormányzat képviselői és a kiváló ügyeletesek jutalomkirándulása a 

jelzett időintervallum egyik napján 

 


