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A diáktanács 

A diáktanács a felső tagozatos diákokból áll össze, osztályonként egy fő titkár és egy 

fő helyettes. 

A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A 

diákönkormányzat saját szervezeti és működési szabályzata alapján működik, amit minden 

tanév elején felülvizsgál.  

Évenkénti döntése alapján részt vesz az iskolai programok szervezésében, 

tervezésében, önálló programokat szervezhet. 

Évenként egy tanítás nélküli munkanap programjáról dönt, melyről a nevelőtestület az 

éves program elfogadásakor nyilvánít véleményt. 

A következő kérdésekben a nevelőtestület a diáktanácson keresztül kéri ki a 

diákönkormányzat véleményét: 

- a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések meghozatalánál, 

- a tanulói pályázatok elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához, 

- a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez, 

- az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához, 

- a napközis és tanulószobai foglalkozásokra való felvétel 

- a tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásához, 

- a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához. 

- az iskolai SZMSZ-, a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása 

előtt, az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, és a 

házirend elfogadása előtt 

 

Diák-önkormányzati ülések: 

A diákönkormányzat minden hónap első szerdáján ülésezik a nagyszünetben (10:40-11:00). 

Amennyiben az ülésezés egyéb miatt elmarad, úgy az ülést a tárgynapot követő pénteken 

vagy következő hét szerdáján pótolják. 

 

Diákközgyűlés: 

Diákközgyűlésen és a diák-önkormányzati üléseken a tanulók (vagy küldöttek) az 

iskola életét érintő ügyekben kérdéseket intézhetnek a diákönkormányzat, illetve az iskola 

vezetéséhez. A diákközgyűlést évente egyszer tartjuk,  

Rendkívüli diákközgyűlést az iskolai diákönkormányzat elnöke, a tanulók nagyobb 

közössége, vagy az iskola igazgatója kezdeményezhet. A diákönkormányzat az iskola 

vezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján, szabadon használhatja rendezvényeire az 

intézmény létesítményeit. 

A házirend módosítását kérhetik: igazgató, nevelőtestület, diákönkormányzat, iskolaszék 

(Szervezeti és Működési Szabályzatában) meghatározott feltételek figyelembevételével. 

A diákönkormányzat munkáját egy a nevelőtestület által javasolt tanár segíti, amennyiben a 

diákok elfogadják. 

 

A DÖK vezetősége 



Elnök – Pintér Tamás 8.c. 

Helyettes – Szabó Tamás 8.b. 

Évfolyamtitkárok – Arnóczi Áron 5.a., Lukács Luca 6.a., Várnai Anna 7.c.  

A diákönkormányzat céljai 

- Olyan ifjúsági szervezet létrehozása, melyben a tagok, és rajtuk keresztül az iskola 

diákjai örömmel és aktívan vállalnak feladatokat, saját kreatív ötleteikkel állnak elő, a 

megvalósításban is tevékenyen részt vesznek, és ezáltal személyiségüket és 

környezetüket fejlesztik. 

- Az együttműködés ösztönzése, gyakorlati tapasztalatok megosztása. 

- A résztvevők számára közös célok és irányelvek felállítása. 

- Az iskola diákságának szabadidős programok tervezése, szervezése, lebonyolítása és 

megvalósulásának értékelése.  

- Vallási és politikai semlegesség jellemezze a DÖK munkáját. 

 

A diákönkormányzat feladatai 

- A diákönkormányzat elsődleges feladatai közé tartozik a szabadidős programok 

szervezése, és a tanár diák kapcsolat rendezése. 

- Az iskola tanulóinak érdekképviselete. 

- DÖK nap megszervezése, lebonyolítása, értékelése. 

- Iskolarádió üzemeltetése a tanév során. 

- Pénteki kicsengetés zenéinek összeállítása – havi témák meghatározása. 

 

 

Programok 

Szeptember 

Diáktanács megalakulása: 

 

 Osztálytitkárok választása 

 Diákvezetőség választás 

 SZMSZ elfogadása 

 Éves munkaterv elfogadása 

 Papírgyűjtés 

 

Október 

 Diákközgyűlés 



November 

 Közreműködés a Halloween party szervezésében és lebonyolításában az idegen nyelvi 

héten  

December 

 DÖK Mikulás alsó-felső 

 Karácsonyi vásár, jótékonykodás 

Január 

 Féléves munka értékelése 

Február 

 DÖK nap 

 Farsangi mulatság 

Április 

 Közreműködés az ÖKO-hét szervezésében és lebonyolításában 

Május  

 Madarak és fák napja 

Június 

 Sportnap 

 Egészségnap 

 Éves munka értékelése 

 

Szombathely, 2016. szeptember 15. 

 

 …………………………………………… …………………………………………… 

 Pintér Tamás Kis Gábor 

 diákelnök igazgató 

 

…………………………………………… 

Cser Ágnes 

DÖK segítő pedagógus 


