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A diákönkormányzat munkaterve
Diákönkormányzatunk Dányban a Széchenyi István Általános Iskolában működik.
Minden tanuló tagja a gyermekszervezetnek és így bekapcsolódik a DÖK életébe is. A
gyerekek szeretik az aktív diákéletet, így sok programot, versenyt szervezünk nekik,
természetesen nem a tanulás rovására. Az iskola diákságának szabadidős programok
tervezése, szervezése, lebonyolítása és megvalósulásának értékelése a fő célja.
A DÖK – t vallási és politikai semlegesség jellemzi.

 Iskolánk diákönkormányzata elsődlegesen a tanulók érdekeinek képviseletére
jött létre.

 Jogvédelmi funkciója mellett azonban fontos szabadidős programszervezési,
közösségszervezői

tevékenysége.

Tervszerű

program

kialakításával

fogalmazzuk meg működésünk főbb irányelveit Iskolánkban.

 A DÖK önállóbbá teszi a diákokat, változatosabbá teszi a diákéletet.
Programjainkat a hagyományok ápolásával, ugyanakkor új feladatok, célok
kitűzésével tervezzük.

 Ahhoz, hogy a diákönkormányzat megfelelően működjön elengedhetetlen, hogy
a diákok ismerjék és tudják alkalmazni a tanulói, a diák önkormányzati jogokat.
A jogok ismeretén túl tisztában kell lenni azzal is, melyek a diákönkormányzat
feladatai az iskolában.

 A Törvény szerinti elsőrendű feladata az érdekképviselet, ám a gyakorlatban az
iskolai élet és programszervező szerepe érvényesül leginkább. Ehhez azonban
elengedhetetlen, hogy a diákönkormányzat megkapja működéséhez szükséges
információkat, eszközöket. A diákok javaslata alapján keressük azokat az új
elemeket, amelyekkel még vonzóbbá, tartalmasabbá tehetjük programjainkat.
A

diákok

több

örömöt

lelnek

az

általuk

szervezett

programokban,

sikerélményhez juttatja mind a programot előkészítő, mind az abban részt vevő
tanulókat.

A Diákönkormányzat felépítése:
Patronáló tanár: Pozsik Barbara
DÖK elnök:

Tagok:

8.a.......................... 8.b................................

5.a
5.b
6.a
6.b
7.a
7.b

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.
A DÖK működésének célja, hogy az iskola tanulói gazdái legyenek a mindenkori
diákéletnek. 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

határozathozatalra.

megbízásából

hivatottak

az

ügyek

megvitatására,

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 feladatok megvalósításának szervezeti keretei, a kapcsolattartás színterei:
Diáktanácsülés:

- havonta egy alkalommal, amelyen az osztálytitkárok, és a patronáló
tanár vesznek részt. Megbeszélik és előkészítik a hónapra kitűzött
feladatokat és problémákat.

Diákközgyűlés:

- a tanulók szervezett vélemény – nyilvánításának és tájékoztatásának
fóruma. Évente egy alkalommal történik. Rendkívüli közgyűlés is
összehívható, ha az igazgató és a Diáktanács szükségesnek látja. A
diákközgyűlésen mindenki részt vehet, a nevelőtestület tagjai, az iskola
minden tanulója is. Valamennyi tanulónak joga van véleményt
nyilvánítani, természetesen kultúremberhez méltó módon.

A diákönkormányzat munkájának megszervezésére érvényes, hogy:
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A diákság életében új elemként jelenik meg a „Hónap diákja”cím elérésének
lehetősége. Ezt szeretnénk hagyománnyá tenni. A cím elérésének komoly feltételei
vannak. Mindenki lehet a hónap diákja, ha:



példamutató;



tanul;




számítani;



bekapcsolódik;



őt;



kapja a legtöbb szavazatot;

Év végén a „Hónap diákja” címet elnyert tanulók közül megválasztjuk az év diákját. A
választás eredményét a tanévzáró ünnepségen ismertetjük, ahol a választott diák
elnyeri az „Év diákja” címet, és a vele járó jutalmat.

MUNKATERVE 2018 – 2019.
Szeptember:

- Munkaterv készítése
- Új DÖK elnök, tagok választása
- Tanulói ügyelet megszervezése
- Tisztasági verseny beindítása
- Iskoladíszítés
Október:

- DÖK gyűlés
- Állatok világnapja - osztályok
- Október 6.-i megemlékezés
- Október 23. ünnepség
- Gyalogtúra, kerékpártúra
November:

- Sportverseny osztályonként
- DÖK gyűlés
December:

- Mikulás ünnepség
- Karácsonyi ünnepség
Január:

- vetélkedő
- DÖK gyűlés
- Hószobrász verseny (ha az időjárás engedi)

Február:

- DÖK gyűlés
- Mesemondó versenyek
- Farsang
- Közgyűlés
Március:

- DÖK gyűlés
- Március 15. ünnep
Április:

- DÖK gyűlés
- Április 1. – fordított nap
- Túrázás
- Szavalóversenyek
- Ügyesség – bátorság vetélkedő
- A föld napja
- Fenntarthatóság Témahét
- Széchenyi hét
- DÖK nap
- Papírgyűjtés
Május:

- DÖK gyűlés
-

Májusfa állítása

- Gyermeknap
- Fák, madarak napja
- Kispályás labdarúgó bajnokság
Június:

- Év végi jutalmazások
- Falunap

- Kirándulások, táborozás
- Éves munka értékelés

