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készítette: Pados Eszter 

A diákönkormányzat működése és működtetése egy tudatos innovációs vállalás a tantestület-

ben. Az intézmény tanulói összetételéből adódóan evidencia számunkra a szociális, érzelmi és 

intellektuális hátrányok csökkentése. Elsősorban ezzel a kompenzáló szándékkal indítottuk a 

szabadidő sávban a diákönkormányzati tevékenységet, amelynek tervezésében az osztályfőnö-

kökön kívül egy patronáló pedagógus és a diákönkormányzat tagjai vesznek részt. A tervezés 

aktív szereplői a tanulók, kiváltképp egy általuk választott diákönkormányzati elnök, valamint 

az osztályok által kinevezett képviselők. A tervezés egész évre szól, tartalmazza az osztályok 

vállalásait, az önszerveződő csoportok és a DÖK-vezetőség vállalásait, a közjóért tett elisme-

rések időpontjait. 

 

1. A ZaDök általános célja: 

1. az aktív társadalmi lét tanulása 

2. a diákjogok védelme 

3. a diákok érdekeinek képviselete 

4. a szervezett véleménynyilvánítás biztosítása 

5. a hagyományok őrzése és újak teremtése 

6. a tartalmas, színes diákélet feltételeinek megteremtése 

7. a diákság kulturális programokon való részvételének támogatása, ezirányú kezde-

ményezéseik segítése 

8. az iskolán belüli jogérvényesítés illetve kötelességteljesítés megismertetése, gyako-

roltatása 

9. lehetőség felkínálása és biztosítása a közéleti tevékenység elsajátítására, gyakorlá-

sára 

 

 

 

 



2. A 2021/22-es tanév céljai: 

1. DÖK testületére vonatkozóan 

- A képviselők osztálykeretben történő, többségi szavazattal történő megszavazása után 

a DÖK felállítása, elnökválasztás, tisztségviselők megválasztása a szervezet alapelvei-

nek képviseletéhez; 

- Időszakos értékelés a képviselők munkájáról; 

- Ülések rendszeres megtartása 

 

2. Információáramoltatás az intézményen belül 

- A kialakított és meghonosított kommunikációs csatornák megőrzése, tudatos és rende-

szeres használata; 

- A történések archiválása, az archiválás feltételeinek biztosítása, az archiválás színvo-

nalának emelése; 

- Az archiválás folyamán fókuszban kell lennie a személyiségi jogok védelmének; 

- Aktívabb kommunikáció a DÖK-pedagógusok-diákok között; 

 

3. Kommunikáció (média) 

 

- A diákújság új szerkesztőségének felállítása, legalább 2 szám megjelentetése a tanév 

során; 

- A pedagógusok –elsősorban a magyar nyelvet tanítók - bevonása a diákújság anyagai-

nak összeállításában –ajánlások írásos anyagokból, javaslatok az intézményt érintő té-

mákra, szereplők felkészítése 

- A történések rendszeres közzététele a felsősök –osztályok, pedagógusok közreműkö-

désével - 

o honlap 

o facebook 

o hirdetőtábla 

o faliújság 

o iskolaújság 

o Sulitévé 

4. „Jót s jól” 

- A diákok pozitív viszonyulásainak segítése, nemes becsvágyuk erősítése, a jó cseleke-

deteik következetes elismerése a „Jót s jól” programon belül; 

- A feladatvállalások, rendezvénykínálatok fenntartása, a diákok ötletei alapján azok 

megújítása; 

- Tanulói részvételek számának megtartása, növelése; 

- A feladatvállalások során kialakult kölcsönös kapcsolatok mélyítése, új kapcsolatok 

létrejöttének támogatása; 

- Ön- és társismeretük erősítése; 

- Kapcsolattartás külső szakemberekkel – Gyermekjóléti Szolgálat bevonása a DÖK 

programok szervezésébe; 



- A diákönkormányzat hatásvizsgálatáról készített KGYTK-s dolgozatok folytatásának 

ösztönzése. 

 

A tanév rendjében vállalt feladatok megvalósítása a járványhelyzetre vonatkozó szabályozá-

soknak megfelelően történik. Amennyiben lehetséges, megszervezzük a programokat, de indo-

kolt esetben a rendezvények időpontja módosulhat, esetleg elmaradhatnak azok. 

Veszélyhelyzet vagy intézményi korlátozások esetén osztály-, illetve egyéni szintű feladatvál-

lalásokat ajánl fel a DÖK a közösségi rendezvények helyett a tanulóknak. 

 

A tervezett DÖK programok a Tanév rendjében szerepelnek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


