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I. Az iskola diákönkormányzata 

A diákönkormányzat hetente 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 szervezésébe. 

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. 

 

II. Céljaink: 

 Ifjúsági lelki közösségek szervezése és működtetése a felső tagozaton és a 

gimnáziumban 

 A gyermekvédelmi stratégiában foglaltak megvalósítása a gyermekvédelmi team 

munkaterve szerint: közösségfejlesztés 

 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 

 az iskola lelki életébe bevonni a diákokat, a plébánián szervezett programokba 

(Parázs és Ifjúsági Hittan) 

 képzésekkel segíteni a DÖK-ben tevékenykedő tanulókat 
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III. A 2021-2022. tanév munkaterve: 

A diákönkormányzat havonta tartja foglalkozásait a következő tematika szerint, mely igazodik 

az iskola munkarendjéhez: 

 

Hónap Programok 

Október - Fecskeköszöntő 

- DÖK nap 

December - teáztatás 

- DÖK Mikulás 

- karácsonyi programok 

Február - Valentin nap 

- Farsang szervezése 

Április - Húsvét 

Május - Suli buli a gimnazistáknak 

- Évzáró 

Június - Suli buli a felsősöknek 

 

A fenti események mellett az iskolában a DÖK rádiót és diák újságot is működtet. 

 

Idén szeretnénk a fent bejáratott programok mellett új programokkal színesíteni az iskola életét, 

mint például sportesemények, süteményvásár, klubok létrehozása és egyéb diákok által ajánlott 

programokkal. 

 

 


