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A diákönkormányzat munkaterve 
 
 
 
 

A Zrínyi Ilona Gyermekszervezet és Diákönkormányzat Apagyon, a Zrínyi 

Ilona Általános Iskolában működik. Az iskola minden tanulója tagja a 

gyermekszervezetnek és így bekapcsolódik a DÖK életébe is.  

A diákönkormányzatunk a tanulók érdekeinek képviseletére jött létre, de emellett 

nagyon fontos a szabadidős programszervezési, közösségszervezői tevékenysége. 

Programjainkat a Pedagógiai program szabályai, az SZMSZ és az iskola 

Intézkedési tervébe foglaltak alapján valósítjuk meg. 

 

 

A diákönkormányzat célja: 
 
A diákönkormányzat célja, hogy iskolánk tanulói megfigyeljék a mindennapi 

diákéletet. Az iskolavezetéssel és a tantestülettel együttműködve alakítsák a 

tanulási időn kívüli szabadidő hasznos eltöltését. Mindez a demokrácia 

alapelveinek megismerését célozza meg, hogy már ebben a korban is kialakuljon 

a tanulókban: legyen véleményük, hallassák hangjukat - tanulják, gyakorolják 

ennek megfelelő formáját. 

 

 a diákjogok védelme  

 a diákok érdekeinek képviselete  

 a véleménynyilvánítás biztosítása  

 a hagyományok őrzése és újak megteremtése  

 a tartalmas, színes diákélet feltételeinek megteremtése  

 

 



 

 A diákönkormányzat működésének főbb irányelvei:  
 
- Véleményalkotás minden olyan kérdésben, mely az intézmény diákságát érinti.  

- A diákság érdekeinek hatékony képviselete.  

- A diákprogramok tervezése az iskolai programtervhez igazodva történik.  

- Egészséges életmódra, empátiára, szociális érzékenységre, toleranciára nevelés.  

- Környezettudatos gondolkodásra nevelés.  

- A hatékony kommunikáció fejlesztése. 

 

 

 

 A diákönkormányzat működési területei, feladatai:  
 
 
1. A tanulók érdekeinek képviselete az iskolavezetésben, a nevelőtestületben és 

az iskolaközösségben.  
 

 

2. A diákok mindennapi életének megszervezése, az iskola belső kommunikációs 

csatornái:  
 

- az iskola folyosóin elhelyezett hirdetőtáblák szerkesztése /DÖK, versenyek, 

jeles napok, stb./  

 

- a diákok folyamatos tájékoztatása programokról, rendezvényekről és az őket 

érintő iskolai eseményekről a hirdetések megszervezésével, diákgyűlések 

alkalmával  
 

- rendszeres jelenlét iskolánk közösségi oldalán, továbbá a helyi újságokban az 

aktualitásoknak megfelelően: diákcikkek, rajzok, fotók, információk az iskolai 

életről, élménybeszámolók  
 

- az osztályok rendszeres bevonása az osztályközösségeket érintő feladatokba  

 

3. A társadalmilag hasznos munkák irányítása:  

 

- hulladékgyűjtés akciószerűen   



 

4. Kulturális rendezvények segítése:  

 

- iskolai ünnepélyek  

- rendezvények, kiállítások, közösségi szabadidős programok szervezése  

- Zrínyis hét 

- Iskolai projektekben és témaheteken való részvétel  

 

5. ÖKO programok segítése  

 

- parkosítás, szépítés, madáretetés  

 

6. Sportrendezvények, kirándulások, túrák lebonyolítása  

 

7. Egyéb tevékenységeink:  

 

- versenyek (tanulmányi, műveltségi, sport) lebonyolításában való részvétel  

- közös programok iskolán kívüli szervezőkkel  

- kapcsolat a helyi újsággal  

 

 

 

 

A diákönkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai: 
 

A diákönkormányzat a tanulók önirányító, önszervező közösségei, melynek 

keretében a tanulók a pedagógus irányítóval együtt, saját fejlettségüknek 

megfelelő szinten önállóan intézik a saját ügyeiket.  

Munkájába alanyi jogon bekapcsolódhat az iskola minden tanulója. Tagsági 

viszonya önkéntes, célirányos tevékenységéhez viszont szervezettségre van 

szüksége. Demokratikus úton választja vezetőit, hozza létre megfelelő szerveit, 

amelyek a közösség megbízásából hivatottak az ügyek megvitatására, 

határozathozatalra. 

 

 

 



A diákönkormányzat munkájának megszervezésére 

érvényes, hogy: 

 

 A Diáktanács (DT) irányítja tevékenységét, 

 A DT az osztályok által delegált osztálytitkárokból áll. Ők szervezik az 

osztályközösségek munkáját, képviselik véleményét, 

 A DT elnökét az osztálytitkárok választják, aki szervezi a DÖK munkáját, 

képviseli az iskolát más szinteken is, 

 A DÖK éves munkaterv alapján dolgozik, 

 A DT ülései nyilvánosak, 

 Munkájukat patronáló tanár segíti 

 

 

A nevelőtestület és a diákönkormányzatot segítő tanár 

diákönkormányzattal kapcsolatos közösségfejlesztő 

feladatai: 

 

 A kialakított, meglévő vagy hagyományokon alapuló közösségi 

munkálatok, közösségépítő tevékenységek fejlesztése, új hagyományok 

teremtése, 

 Olyan tevékenységek szervezése, amelyek értékes esztétikai élményeket 

keltenek a közösség tagjaiban, és ezzel erősödik, fejlődik maga a közösség, 

 A közösség iránti felelősségérzet, felelősségtudat kialakítása, fejlesztése, 

 A közösség érdekeit szolgáló, cselekvésre késztető tevékenységek 

szervezése, 

 Olyan közösség kialakítása, fejlesztése, amely büszke saját sikereire, 

értékeli más közösségektől megkülönböztető tulajdonságait. 

 



A Diákönkormányzat felépítése: 

 

 
Patronáló tanár: Pálné Gönczi Erzsébet 

 

DÖK elnök: Nagy Vanda       8.o.  
 

Tagok:  
 

Szabados Dóra 7. o. 
 
Jenei Hanna 6. o. 
 
Szabados Anna  5. o. 
 
Jakab Sára         4.o. 
 
Liptai Dorka 3. o. 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



GYERMEKSZERVEZET ÉVES MUNKATERVE 
 HAVI BONTÁSBAN 

2022 – 2023 
 

 
Szeptember:   

 

- Munkaterv készítése, tagok választása 

- Tanulói ügyelet megszervezése 

- Iskoladíszítés 

- Szeptember 30. - MDSZ Napja – Európai Diáksport Napja 

- Szeptember 30. - A Népmese Világnapja – vetélkedő, mesemondó 

délután, jelmezes felvonulás 

 

Október:    

   

- DÖK gyűlés 

- Október 4. - Állatok világnapja – Kedvenc állatom rajz, fotópályázat 

- Világgyalogló nap - Gyalogtúra 

 

November:   
 

- DÖK gyűlés 

- Sportversenyek 

- Töklámpás készítése  - osztálykeretben 

- Márton nap – zsibvásár 

- Műveltségi vetélkedő 

  

 

 

December:   
 

-    „Megérkezik a télapó” – kedveskedés a tanulóknak  

- Mikulás disco – mikulás ünnepség 

- Adventi gyertyagyújtás 

- Adventi vásár 

- Iskolai karácsonyi ünnepség  

 

Január:    

   

- DÖK gyűlés 

- Hószobrász verseny (ha az időjárás engedi) 



 

 

 

Február:    

 

- DÖK gyűlés 

- Farsangi jelmezes felvonulás, farsangi bál 

- Közgyűlés 

 

Március:    

 

- DÖK gyűlés 

- Házi tanulmányi verseny 

- Víz Világnapja - vetélkedő 

 

Április:    

 

- DÖK gyűlés 

- 2023. ápr. 3.-5. - Zrínyis hét  

- Szavalóversenyek 

- Ügyességi vetélkedő 

- Kerékpártúra 

- A Föld napja – verseny 

- 2023. ápr. 24.-28. - Fenntarthatósági témahét 

 

Május:  

  

- DÖK gyűlés 

      -    Májusfa állítása 

- Gyermeknap 

- Madarak és Fák napja  

- Osztálykirándulások 

 

 

Június:    

 

- Környezetvédelmi Világnap 

- Nyári táborozás szervezése  

 hagyományőrző tábor 

 horgásztábor 

 kézművestábor 

 hittan tábor (az egyházzal közös megvalósításban) 



 Erzsébet tábor (Lehetőség szerint ottalvós Erzsébet tábort 

tervezünk) 

- Év végi jutalmazások 

- Éves munka értékelése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apagy, 2022. augusztus 31.         Pálné Gönczi Erzsébet 

                   DÖK patronáló tanár 

   
 
 
 

 


