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A Diákönkormányzat tagjai 

Az osztály létszámától függően osztályonként 2-3 fő képviselő és egy, a diákönkormányzatot 

segítő tanár. 

 

A Diákönkormányzat összetétele a 2014/2015-ös tanévben 

Diákönkormányzat elnöke: Mérész Melitta 

Diákönkormányzat elnökhelyettese: Bakó Kornél 

Diákönkormányzat segítő tanára: Pap Szilvia 

 

Diákönkormányzat tagjai a tanévben: 

 

5.a Konka Tímea 

 Zakar Mihály 

 Farkas Bence 

 

5.b Rábai Renáta 

 Kenyeres Krisztián 

 

5.c Battyáni Fanni 

 Sipos Gréta 

 Valyon Tamás 

 

6.a Molnár Dániel 

 Varga Fanni 

 

6.b Menkó Melitta 

 Kanálos Letícia 

 

6.c Vankó Gréta 

 Szabó Balázs 

 

7.a Makai Lea 

 Gerhát Gergő 

7.b Varga Miranda 

 Lojek Nikolett 

 

7.c Balogh Richárd 

 Barta Viktória 

 Tóth Csenge Napsugár 

 

8.a Nagy Beatrix 

Turza Beatrix 

Kanalas Mercédesz 

 

8.c Bakó Kornél 

Berki Zsolt 

Mérész Melitta 

 



Összejövetelek rendje 

Havonta egy alkalommal tartunk általános gyűlést, feladat esetén hóközi rendkívüli gyűlés 

hívható össze. 

 

A diákönkormányzat feladatai 

 

1. A diákönkormányzat elsődleges feladata a diákjogok védelme, a diákok érdekeinek 

képviselete, a diákok és a tantestület, igazgatóság közötti kapcsolattartás, 

információcsere biztosítása. Ezt a havonta megrendezésre kerülő diákönkormányzati 

ülések hivatottak biztosítani, melyeken az osztályok diákönkormányzati képviselői és 

a diákönkormányzatot segítő tanár vesz részt. Ezen összejöveteleken a tanulóifjúságot 

érintő legfontosabb problémák és feladatok kerülnek megbeszélésre. Különösen 

fontos, fajsúlyos kérdések megvitatásakor az iskolavezetés tagjai is meghívást kapnak 

a gyűlésre. 

A képviselők által kiválasztott diákküldöttek részt vesznek az évenként 

megrendezésre kerülő diákparlamenten, majd a helyi DÖK képviselőket és 

osztályukat tájékoztatják az ott elhangzottakról. 

 

2. A DÖK feladata továbbá a tartalmas diákélet feltételeinek megteremtése, kulturális 

programok, szabadidős tevékenységek szervezése az iskola tanulói számára. 

A diákönkormányzat képviselőinek feladata az iskolai rendezvényeken való tevékeny 

részvétel is. 

 

3. A DÖK feladata a diákügyeletei rendszer megszervezése és üzemeltetése. 

A DÖK szabadidős programterve 

 

Szeptember: Alakuló ülés: elnök/alelnök választás, házirend véleményezése,  

diákügyeleti rendszer megszervezése, feladatvállalás, éves programok 

számbavétele. Versenyhirdetés: „Legtisztább tanterem, legrendesebb 

osztály” címért. 

  Őszi hulladékgyűjtés (Szept. 8. – bevétele az osztálykasszát illeti.) 

  Erzsébet őszi kirándulás szervezése, lebonyolítása (Zánka, szept.11-13.,  

40 tanuló, osztályfőnöki munkaközösséggel együttműködve.) 



  Intézményi diákparlament lebonyolítása, küldöttválasztás a megyei 

 diákparlamentre. (Hat.idő: szept.19.) 

 

Október: Kapcsolódás az Egészség-nap programjaihoz (okt.18.) 

Előkészületek a tökbálra és az éjszakai halloween vetélkedőre (pályázat 

kiírás, pályázat elbírálás, dekorációkészítés, jutalmak beszerzése, diszkó 

és büfé szervezése, felelősök választása) 

 

November: Tökbál (Tervezett időpontja: nov. 7.) 

Éjszakai Halloween Party (Humán munkaközösséggel együttműködve) 

Előkészületek a Vörösmarty-hétre (koszorúintézés, kellékbeszerzés  

kézműves foglalkozáshoz, karácsonyfa keresés) 

 

December: Kapcsolódás a Vörösmarty-hét programjaihoz (Vörösmarty- 

  szobor közös koszorúzása, megnyitó) 

Iskolai advent (kézműves délután: adventi koszorú vagy  

kopogtatókészítés) 

Iskolai karácsony (iskolai koszorú gyertyáinak közös meggyújtása, 

fenyőfadíszítés, auladekoráció, karácsonyi ajándékkészítés) 

 

Január: Kerekasztal beszélgetés a diákjogokról. 

Előkészületek a farsangra (dekorációkészítés, auladekorálás,  

bálszervezés, ajándékok, jutalmak beszerzése, büfé és diszkó 

szervezése) 

Nyári tábor szervezése: pályázatfigyelő, jelentkezők kiválasztása.  

(Együttműködés az osztályfőnöki munkaközösséggel.) 

 

Február: Farsangi bál (zsűri felkérése, torták beszerzése, oklevélkészítés 

 a díjazottaknak, diszkó) 

  Nyári tábor szervezése: pályázatírás, szülők tájékoztatása. 

 

Március: DÖK csapatépítés – közös fagyizás 

  Tavaszváró: iskolai növényültetés, környezetünk szépítése. 

Előkészületek húsvétra (kellékbeszerzés húsvéti kézműves  



foglalkozáshoz.) 

 

Április: Tavaszi auladekoráció készítése. 

Húsvéti tojásfestés, asztaldíszkészítés. 

 

Május:  Tavaszi hulladékgyűjtés 

Iskolai gyermeknap: kirándulásszervezés (Osztályfőnöki 

munkaközösséggel együttműködve.) 

   

Június:  DÖK éves munkájának értékelése 

Nyári tábor előkészítése, lebonyolítása. 

 

4. A DÖK képviselői havonta egyszer tisztaságellenőrzést végeznek az iskola 

épületében. Az ellenőrzés során végigjárják az épület felsős szárnyának folyosóit, 

osztálytermeit, majd a tantermek tisztaságát pontozzák. A pontszámokat a DÖK 

információs csatornáin nyilvánosságra hozzák. 

 

5. A DÖK információs csatornáin keresztül folyamatosan tájékoztatja a diákokat a DÖK 

szervezetével kapcsolatos hírekről, lehetőségekről. 

 

A DÖK információs felületei 

 Iskolai faliújság 

 Iskolaújság DÖK rovata 

 DÖK facebook oldala 

 Iskola honlapja 

 

 

 

Újszász, 2014. szeptember 6. 

Pap Szilvia 

DÖK segítő nevelő 


