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Az iskolai diákönkormányzat az idei tanévben új felállásban dolgozik. Mivel az elmúlt tanév 

végén mint a DÖK-elnök, elballagott, így iskolánk diákönkormányzatának új elnöke és 

vezetősége van.  

 

 

DÖK-elnök:      Wahby Nóra 

  

 

                                                          

Mivel a diákönkormányzat a diákok érdekképviselete az iskolában, így a DÖK figyelemmel 

kíséri elsőtől nyolcadik évfolyamig a diákok viselkedését és tanulmányi eredményét. A példás 

magatartású és/vagy tanulmányi eredményű diákokat igyekszünk minél szélesebb körben 

kiemelni, és pozitív példaként állítani a többi diák elé.  Erre a legalkalmasabb fórum a 

diákönkormányzat által összehívott iskolagyűlés. De idén törekszünk arra is, hogy a kiemelt 

tanulók neveit az iskola falára, egy faliújságra elhelyezzük.  

 

Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy hatékony módszerekkel megpróbáljuk a rosszabb 

magaviseletű tanulókat is befolyásolni, azaz számukra is olyan példát állítani, mely pozitívabb 

irányba terelheti viselkedésüket.  

 

Szeretnénk biztosítani, hogy minden diák hozzájuthasson a jogaik gyakorlásához szükséges 

információkhoz, dokumentumokhoz. Fontosnak tartjuk a szabályok betartását, valamint a 

szabályok fejlesztését, átgondolását.  

 

Az iskolai diákönkormányzat továbbra is aktív részese szeretne lenni az iskola életének. Arra 

törekszik, hogy minél több diákhoz eljussanak az iskolával, a diákélettel kapcsolatos hírek, 

információk, valamint nagyon fontos feladatának tartja, hogy minél több diákot 

megmozgasson, azaz bevonjon az éves iskolai programokba. Szeretnénk minden iskolai 

programon részt venni, és aktív feladatot vállalni ezekben. Igyekszünk támogatni nemcsak az 

iskolavezetőség, hanem az egyes munkaközösségek munkáját is. Kiemelkedő feladatnak 

tartjuk, hogy a napközis munkaközösséggel szoros kapcsolatban.  

 

A régi hagyományokat (pl. palacsinta party szerdánkén) mindenféleképpen folytatni 

szeretnénk, de új feladatokat is célul tűzünk ki. Ilyen lenne a tanulópárok létrehozás, melyben 

alsós és felsős diákok egyaránt részt vennének. Folytatjuk az iskolaújságot, de arra törekszünk, 

hogy minél szélesebb legyen az olvasottsága. A nagy sikert aratott iskolarádiót szeretnénk 

továbbfolytatni, rendszeresebbé tenni.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programok havonkénti bontásban: 

szeptember:  

 a DÖK megalakulása, az éves program megismerés 

 a házirend felolvasása és elfogadása 

 az iskolarádió beindítása 

 a magyar népmese napja- csoportfoglalkozás 

 

október:  

 az állatok világnapja-csoportközi foglalkozás 

 őszi udvarrendezés 

 iskolagyűlés 

 

november:  

 Márton-nap csoportfoglalkozás 

 

december:  

 adventi készülődés 

 adventi vásár 

 mikulás ünnepség 

 Luca-napi vásár 

 karácsonyi díszek az iskolában 

 iskolagyűlés 

 

január: 

 iskolagyűlés 

 a magyar kultúra napja  

 csoportfoglalkozás 

 

február:  

 farsang 

 Valentin-nap 

 csoportfoglalkozás 

 

március:  

 tavaszi vásár 

 csoportfoglalkozás 

 iskolagyűlés 

 

április: 

 tavaszi udvarrendezés 

 csoportfoglalkozás 

 a költészet napja megszervezése 

május:  

 csoportközi foglalkozás 

 majális-vetélkedők kicsiknek és nagyoknak 

 csoportfoglalkozás 

 iskolagyűlés 



 

június: 

 DÖK-nap 

 záró DÖK-gyűlés 

 

 

Folyamatosan:  

 iskolarádió 

 tanulópárok 

 palacsinta party (Covid előírások változása esetén) 

 DÖK gyűlések 

 ünnepélyek technikai segítése, teremrendezés 

 

 

 

 

A munkatervet a diákönkormányzat 2020. szeptember 18. megbeszélésen elfogadta.  

 

 

 
 
Budapest, 2020. szeptember 22. 

 


