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A 2022/23-as tanévben a diákönkormányzat céljai feladatai: 

 

Nem lehet elég korán kezdeni a gyerekek, diákok demokráciára nevelését. Az 

iskolai demokrácia elképzelhetetlen egy olyan szerv nélkül, amely a diákok 

érdekeit képviselni tudja a nevelőtestület és az iskola más szervei felé.  

A DÖK önállóbbá teszi a diákokat, változatosabbá teszi a diákéletet. A diákok 

javaslata alapján keressük azokat az új elemeket, amelyekkel még vonzóbbá, 

tartalmasabbá tehetjük programjainkat. A tanulók több örömöt lelnek az általuk 

szervezett programokban, sikerélményhez juttatja mind a programot előkészítő, 

mind az abban részt vevő gyerekeket. 

A korábbi tanévekhez hasonlóan idén is kiterjesztettük a DÖK képviseletét a 3. 

évfolyamra is, mivel az alsósok képviselete és lelkesedése javította a DÖK 

munkáját.  

A diákönkormányzat havonta ülésezik, illetve a tervezett programokhoz 

igazodva gyakrabban is összehívható. Tagjai az osztályok által megválasztott 

diákképviselők, akik aktívan vállalnak feladatokat, képviselik diáktársaik 

érdekeit, ötleteikkel segítik a diákönkormányzat működését. A képviselők 

rendszerint részt vesznek a programok megvalósításában, lebonyolításában.  

A diákönkormányzat feladata a tanulók érdekeinek képviselete a 

nevelőtestületben, valamint a diákjogok és kötelességek ismertetése, 

elmélyítése. Emellett fontos szerepe van a közéleti és szabadidős programok 

szervezésében. Mindezeket figyelembe véve a Szász Endre Általános Iskola 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Diákönkormányzata a következő  

célokat határozta meg a 2022/2023-as tanévre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Céljaink: 

 A tartalmas iskolai élet kialakítása a nevelőtestület támogatásával 

 Az évek óta sikeresen működő rendezvények megszervezése, segítése 

 A közösségi és kulturális tevékenységek további segítése: ezen belül 

kiemelt helyen a szabadidős programszervezést, a közösségszervezést 

 Egészséges életmódra nevelés 

 Empátiára, szociális érzékenységre, toleranciára nevelés 

 Környezettudatos gondolkodásra nevelés 

 

Feladataink: 

 A tanulók érdekeinek képviselete 
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 Jogvédelmi funkció betöltése 

 Információs szolgálat, az intézményi kommunikáció áramlásához való 

hozzájárulás 

 Kulturális tevékenység 

 Szabadidős programszervezés 

 Közösségszervezési tevékenység 

 Társadalmilag hasznos munkák segítése  

 

Programterv: 

 

SZEPTEMBER 

 Alakuló ülés 

Éves programterv összeállítása 

Őszi programok előkészítése 

DÖK képviselők megválasztása osztályonként 2 fő (3.-8. oszt.) 

Tanulói ügyelet megszervezése 

 Sütivásár előkészítése, lebonyolítása (kb. szeptember utolsó hete) 

 A zene világnapja előkészítése 

 DÖK-nap 

 

OKTÓBER 

 Okt. 3.: a zene világnapja - a zene világnapja október 1., de az szombatra 

esik, így 3-án, hétfőn tartjuk 

Október 6. - Az Aradi Vértanúk emléknapja 

 DÖK gyűlés 

 Ki? Mit? Tud? kvízvetélkedő osztályonként - 4-5 fős csapatok 

Kategóriák: alsó: Magyar Népmese, felső: Magyarország 

 Október 20: jubileumi emlélkműsor a 100 éves kisberki hősök szobránál 

 

NOVEMBER 

 DÖK gyűlés 

 Házi szaknderbajnokság 
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DECEMBER 

 DÖK gyűlés 

 Minden osztály megajándékozása 1-1 csomag szaloncukorral 

 Talált meg a csomagot! Mikuláscsomag kereső akció a faluban 

 Hószobrász verseny (ha az időjárás engedi) 

 

JANUÁR 

 DÖK gyűlés 

 Palacsintavásár 

 DV ülés - első féléves munka 

értékelése 

 Farsang előkészítése 

 

FEBRUÁR 

 DÖK gyűlés 

 Február 10.: Farsang 

 Közmeghallgatás 

 

MÁRCIUS 

 DÖK gyűlés 

 Ki? Mit? Tud? 

 Egészségnap (április 7., 

péntek) előkészítése 

 

 

ÁPRILIS 

 Egészségnap  

 DÖK gyűlés 

 Ügyesség vetélkedő 

 „Fürge légy, mint a nyúl” - 

Húsvéti nyuszifutam 

 Májusfa állítás előkészítése 

 

MÁJUS 

 Május 2., kedd - Májusfa 

állítás 

 DÖK gyűlés 

 Labdarúgó bajnokság 

JÚNIUS 

 DÖK gyűlés 

 Péksütemény vásár 

 DV ülés - második féléves 

munkaterv értékelése 

 

 

 

Kelt.: Nagyberki, 2022. 08. 27. 

 

Trapp Dorián 

elnök 

 


