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Diákönkormányzat munkaterve 

a 2017 / 2018-es tanévre 

 

A diákönkormányzatnak az iskola életében kiemelt szerepe van. Jó működése kihat a tanár- diák viszony 

alakulására, a tanulók öntevékenységének gyorsabb kibontakozására, életük iskolán belüli és azon kívüli 

alakulására. 

A diákönkormányzat ülésein minden osztályból az osztály által választott képviselők vesznek részt, akik 

tájékoztatják az osztályközösséget az ott elhangzott témákról és a meghozott döntésekről. Ezek a képviselők 

képviselik az osztály véleményét a diákokat érintő kérdésekben. 

Tagjait a 4-8. osztályközösség delegálja, osztályonként minimum 2 tanulót. 

A diákönkormányzat tanári segítséggel működik, melynek első sorban az a feladata, tevékenységükkel 

színesítik a nevelőmunkát. 

A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény működésével és 

a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

A diákönkormányzat feladata, hogy új ötletekkel, javaslatokkal tegye színesebbé az iskola életét és vegyen 

részt különböző programok, akciók megszervezésében. Részt vesznek az iskolai dokumentumok 

véleményezésében, mellyel gyakorolhatják a demokratikus jogaikat. A tanévet akkor tekinthetjük 

sikeresnek, ha a hagyományos rendezvények, iskolánkban szokássá vált programok mellett új elemekkel is 

gazdagíthatjuk a mindennapokat. 
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Szeptember 

 

 A Diákönkormányzat alakuló ülése: 

- Az iskola életében történő változások megismertetése és 

elfogadása. 

- A DÖK munkaterv elfogadása, megvitatása, 

programjavaslatok, felelősök kijelölése.   

- Az iskolai munkaterv megismerése és elfogadása.  

- Házirend megismertetése.  

 

 Szeptember 14. (csütörtök) A díszkötéses Szentírás 

Tiszafüreden. 

 Szeptember 21. (csütörtök) Magyar dráma napja / Takácsné 

Paksi Mária/ 

 Folyosók, épületek dekorálása- ősz.   

 Szeptember 30. ( szeptember 29. péntek) A magyar népmese 

napja – vetítés a tornateremben / Pálfiné Asztalos Katalin/ 

           

       

          Október 

 

 Október 1. Zenei világnap  /Nagyné Oláh Ildikó/ 

 Reformáció 500 rajzpályázat meghirdetése /Liszka Noémi/ 

 Október 4-e, az állatok világnapja alkalmából Nógrádi Gábor: 

Segítség ember c. könyvéhez illusztráció készítés, kiállítás – 

„Kis kedvenceink az iskolában” fotókiállítás. 

 Október 6-a, megemlékezés az aradi vértanukról.  

 Október 23-a, nemzeti ünnep megemlékezése.  

 Október 24. Origami világnapja – „Mindenki csak egyet!” 

kiállítás / Királyné Halmai Csilla/ 

 Takarékossági világnap: október utolsó munkanapja 

(perselykészítés, szórólapgyűjtés, plakátkészítés) – 

osztályprogram. 
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November 

 
 Az iskolai épületek folyosóinak díszítése, adventi készülődés.  

 Környezetvédelmi program segítése: Parkosítás, szemétszedés, 

szelektív hulladékgyűjtés (pet-palack, papír, használt elem). 

 November 25. A magyar labdarúgás napja /Kovácsné Göblyös 

Márta, Ákos Zoltán/ 

 November 27. (hétfő) Karácsonyi üdvözlő lap-  / Karácsonyi 

díszek készítő verseny kihirdetése. 

 

 

December 

 
 December 3. (december első hete) Fogyatékkal Élők 

Világnapja – ellátogatás a Szivárványházba / Gyöngyné Cz. 

Annamária/ 

 December 6. (szerda) Mikulás – osztályprogram  

 

 Karácsonyi üdvözlő lap-  / Karácsonyi díszek készítő 

verseny lebonyolítása. Kiállítás megvalósítása (december 15. 

péntek). Díjazás.  

 

 Adventi gyertyagyújtás 

 Karácsonyi műsorok ( dekorálás, színpaddíszítés).  

 Félév előtti tanulási gondok áttekintése, megbeszélése. 

 

 

 

 

Január 

 

 Az első félév munkájának értékelése.  

 A második félév feladatainak megbeszélése.  

 Január 22. Magyar kultúra napja – Kölcsey Ferenc Himnusz, 

közös szavalat. /Kozák Ilona/ 

 Farsangi előkészületek, termek, folyosók díszítése.  

 Aktuális problémák megbeszélése.  
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Február 

 

 Farsangra készülünk, plakátkészítés.  

 Február 21. Az anyanyelv nemzetközi napja / Takácsné Paksi 

Mária/ 

 Tisztasági verseny részeredmény hirdetése.  

 Aktuális problémák megbeszélése. 

 

 

Március 

 

 Március 15-i ünnepség lebonyolításában való részvétel.  

 Március 21. A költészet világnapja /Pálfiné Asztalos Katalin/ 

 

 Aktuális problémák megbeszélése. 

 

Április 

 

 Április 11. A költészet napja alkalmából házi versmondó 

verseny szervezése, kihirdetése, lebonyolítása. 

 Április 22. A Föld napja alkalmából rajzverseny szervezése, 

kihirdetése, lebonyolítása. /Berkesné Szabó Márta/ 

 Április 29. Nemzetközi Táncnap /Gyarmati Viktória/ 

 Húsvéti készülődés, folyosódíszítés.  

 Aktuális problémák megbeszélése.  

 

  

 

 

Május 

 

 Anyák napja – osztályprogram 

 Május 18. Múzeumi világnap – múzeumlátogatás  

 Tanulmányi kirándulások 

 DÖK nap, Gyereknap szervezése, programok javaslatainak 

felvetése, elfogadása. /8. osztály, Orosz Zsuzsanna/ 
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 Aktuális problémák megbeszélése.  

 

 

 

Június 

 Pedagógusnapi köszöntés – június első vasárnapja 

 DÖK nap, Gyerek nap lebonyolítása. 

 Éves munka értékelése.  

 A tanév lezárása.  

 

 

                                                                                

 

                                                                                  Jeczó Renáta 

                                                                              Diákönkormányzatot segítő pedagógus 

 

Tiszafüred, 2017. szeptember 1.  


