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A diákönkormányzat célja és feladatai 
 
1. A diákönkormányzat alapvető feladata az iskolai munka segítése, és az iskola 

működtetésében résztvevők (diákok, szülők, tanárok, iskolafenntartó, stb.) 

együttműködésének előmozdítása 

2. A tanulók érdekképviselete 

3. Döntési, véleményezési, javaslattevő és jogorvoslati jogok érvényesítése 

4. Diákvezetők jelölése, választása. 

5. Diáktanács ülések és diákközgyűlések összehívása 

6. A tanulók számára tanítási órán kívüli programok szervezése 

7. A fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos témanap szervezése 

8. Kezdeményezze az iskola lehetőségein belül szakkörök, diákkörök létrehozását. 

9. A tanulók jutalmazása 

 
 

 

Diákönkormányzatot segítő nevelők: 

Rókáné Gulyás Anikó 
 
Rozmanné Homoródi Ildikó 



A diákszervezet programja 
 

Szeptember: 
 Diáktanácsülés Felelős: felnőtt segítők 

 Iskolarádió beindítása  Felelős: felnőtt segítők 

 
Október: 

 Papírgyűjtés Felelős: felnőtt segítők 

 Gyümölcs-szobrászat Felelős: felnőtt segítők 

 Zenei világnap megünneplése  Felelős: Rádulyné Nagy Zsuzsa 

 Október 6-a megünneplése Felelős: magyar munkaközösség 

 Köztársaság kikiáltásának, az 1956-os  Felelős: magyar munkaközösség 

forradalom évfordulójának megünneplése 

 Mesemondó verseny meghirdetése Felelős: felnőtt segítők 

 
November:  

 Verébavató Felelős: 5. és 8. osztály osztályfőnökei 

 Disco Felelős: felnőtt segítők 

 Mesemondó verseny Felelős: felnőtt segítők 

 
December: 

 Mikulás ünnepség Felelős: felnőtt segítők 

 Karácsonyi kézműves foglalkozás Felelős: felnőtt segítők 

 Kabay emlékünnepség Felelős: 6. oszt. osztályfőnökei 

 Karácsonyi hangverseny Felelős: ének munkaközösség 

 Karácsony témanap Felelős: felnőtt segítők 

 
Január: 

 Tanulmányi versenyek meghirdetése Felelős: szaktanárok 

 Szavalóverseny meghirdetése Felelős: felnőtt segítők 

  



Február: 
 "Itt a farsang áll a bál" Felelős: felnőtt segítők 

- farsangi vigasságok 

 Szavalóverseny Felelős: felnőtt segítők 

 
Március: 

 Március 15-e megünneplése Felelős: magyar munkaközösség 

 Víz napjának megünneplése Felelős: Pappné Kiss Csilla 

 Részvétel a Kossuth Lajos  Felelős: magyar munkaközösség 

szavalóversenyen  

 Futball osztálybajnokság Felelős: testnevelés munkaközösség 

 
Április: 

 Föld Napjának megünneplése  Felelős: Pappné Kiss Csilla 

 Papírgyűjtés Felelős: felnőtt segítők 

 Futball osztálybajnokság  Felelős: testnevelés mk. 

 
Május: 

 Kerékpár ügyességi verseny Felelős: Kovács György 

 Táborok szervezése Felelős: felnőtt segítők 

 
Június: 

 Gyerekhét, majális Felelős: felnőtt segítők 

 Egészségnap témanap Felelős: felnőtt segítők 

 A tanulók munkájának értékelése Felelős: felnőtt segítők 

 Igazgatói fogadás Felelős: felnőtt segítők 

 


