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A Diákönkormányzat a Tildy Zoltán Általános Iskola és AMI tanulói által 

létrehozott érdekképviseleti szerv. Tevékenységét a jogszabályokkal és az iskolai 

szabályzatokkal összhangban, demokratikus elvek alapján végzi.  

A Diákönkormányzat összetartó, az iskoláját szerető közösséggé szeretné 

formálni az itt tanuló diákokat.  

Célja és feladata a diákok érdekképviselete, az iskola belső és külső 

kapcsolatrendszerének építésében és ápolásában való közreműködés, a diákság 

tájékoztatása, valamint, hogy anyagi lehetőségeihez mérten támogassa az iskola 

rendezvényeit, a kulturális és sportéletet.  

A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-

oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.  

Tagjait az 5-8. osztályközösség delegálja, osztályonként 2 tanulót. Különböző 

programokat szervezünk a diákok részére, hogy ne csak a tanítási órákon, de azokon 

kívül is jól érezzék magukat az iskolában.  

A közösség fejlesztését, az osztályok közötti jó viszonyt próbáljuk elősegíteni, 

fenntartani.  

A tanárok és a diákok közti távolságot próbáljuk csökkenteni, és a jó 

kapcsolatot szeretnénk javítani közöttük.  

Célunk továbbá az, hogy minden diák jól érezze magát iskolánkban, naprakész 

információi legyenek az iskolai programokról, a diákokat érintő rendezvényekről. Az 

osztályképviselők minden hónapban legalább egyszer üléseznek, valamint szükség 

szerint a DÖK rendezvények előtt összegyűlnek, hogy megbeszéljék a teendőket. 

Ezeken a gyűléseken a diákképviselők elmondhatják véleményeiket, javaslataikat, 

illetve megoldást keresünk az esetleges problémák leküzdésére. A diákok munkáját 1 

pedagógus segíti: Nuralin Attila Viljovics. 



A DÖK alapfeladata, hogy tagjait megtanítsa:  

• az érdekképviseletre, jogaik és kötelességeik figyelembe vételével, azokkal 

összhangban;  

• a közéleti feladatok ellátására: maguk döntsenek működésükről, szervezeti 

kereteikről, vezetőségükről;  

• javaslat és véleménynyilvánítási lehetőségről a nevelési-oktatási intézmény 

működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.  

A DÖK éves munkatervének összeállításakor figyelembe veszi, és feladatai közé 

beépíti a tanév feladatait:  

• a jogszabályi változások beépítése a napi gyakorlatba  

• toleranciára és demokráciára nevelés  

• mindennapos testmozgás; a tanári példamutatást is beleértve  

• intézményi és partneri elégedettségmérés  

• közéleti szereplésre való nevelés  

• környezettudatos magatartás erősítése 

 

PROGRAMJAINK: 
 

Szeptember:  

- Alakuló gyűlés.  

- Működési szabályzat elfogadása 

- Az iskola éves munkatervének megismerése, véleményezése. 

- Éves program megbeszélése.  

- Dök - diákelnök megválasztása. 

- Ötletgyűjtés 

 

 

Október: 

- Egészségnevelési hét: ping-pong verseny hirdetése és lebonyolítása 

- Papírgyűjtés megszervezése (a bevétel 50%-a a diákönkormányzaté, 50% az 

osztályoké 

- Megismerkedés az Országos Diákparlament munkájával 

 

 

November: 

- Megismerkedés a diákjogokkal 

- Sulidiszkó 

 

 

December:  
- Mikulás ünnep és ajándékosztás alsó és felső tagozaton. 

- Sulidiszkó mindkét iskolatelepen. 

- Karácsonyi díszítés. 

 

Január: 

- Újévi köszöntés 



 

Február: 

- Farsangi rendezvényekben való részvétel 

- Sulidiszkó 

- 100. tanítási nap programjainak megtervezése, lebonyolítása 

 

  

Március:  

- Legyen kokárdád március 1-re! 

- Sulidiszkó 

 

Április: 

- Vas- vagy papírgyűjtés 

- Sportverseny (kiütő,  

 

Május: 

- Május végétől folyamatosan: „Tegyük szebbé iskolánkat” – közös munkálkodás 

az iskola környékének megszépítése érdekében 

- Számháború-bajnokság (évfolyamonként) 

 

Június:  

- Tanár-diák meccsek (foci, kézilabda) 

- Diákönkormányzati nap 

 

 
 

 

Szeghalom, 2017.szeptember 13. 

 

 

 

…………………………………………  …………………………………….. 

Nuralin Attila Viljovics    DÖK elnök 


