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A diákönkormányzati tevékenység lényeges közösségi értékek kifejlődését, befogadását 
szolgálja. Mintát ad a demokratikus normák elsajátításához, a demokrácia gyakorlatban 
történő megismeréséhez (választás, döntéshozás, önkormányzatiság). A diákság e keretek 
között gyakorolhatja a szolidaritást, az érdekvédelmet, az önszerveződést. 
Jelentős szerepet játszik fontos képességek és személyiségjegyek kialakításában is. Igényli és 
fejleszti a résztvevők kommunikációs készségét az egymás közti és a felnőttekkel való 
érintkezésben, az empatikus készséget, a másokra való odafigyelést, a közügyek iránti 
érdeklődést és aktivitást, a tudatosságot, az egyénnek önmagáért és másokért való felelősség- 
és áldozatvállalását. 

 

A DÖK feladata a köznevelési törvényből levezetve, hogy tagjait megtanítsa: 

• az érdekképviseletre; 
• döntési jogkörük gyakorlására: működésükről, szervezeti kereteikről, vezetőségükről; 

• javaslat és véleménynyilvánítási lehetőségük gyakorlására: a nevelési-oktatási 
intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben; 

• a közéleti feladatok ellátására, közéleti szereplésre. 
 

Iskolánk diákönkormányzata a DÖK SZMSZ által szabályozott keretek között, választott 
vezetőik irányításával tevékenykedik, munkájukat DÖK segítő tanár segíti. 

A 2018/2019. tanév vezetősége: 

DÖK elnök: Hopka Noémi 11. AC 
DÖK elnökhelyettes: Kóczán Nikolett 11. AC 
Osztályképviselők: szavazati joggal osztályonként két fő, de az érdemi munkát végzők 
létszámát nem korlátozzuk. 

 

A DÖK munkatervében tükröződnek az intézményi munkaterv kiemelt feladatai is. 

• Felkészülés az intézményi tanfelügyeletre 
A tanfelügyeleti eljárásban, amennyiben a szakértők igénylik, képviselője válaszol az 
interjú kérdéseire. 
 

• Az intézményi önértékelési rendszer erősítése 
Az intézményi önértékelésbe bekapcsolódva a DÖK tagjai igénylik, hogy véleményt 
nyilvánítsanak az intézményi munkáról kérdőíves formában. 
 

• Beiskolázási munka szinten tartása 
Tanulóink szívesen vállalják, hogy visszamenjenek volt iskolájukba, beszéljenek 
gimnáziumunk képzéseiről, felkeltsék diáktársaik érdeklődését iskolánk iránt. Erre 
osztályfőnöki órákon, rendezvényeken, közös programokon nyílik lehetőség. Kiemelt 
figyelmet helyen kezeljük a nemzetiségi általános iskolákat! 



IKSZ órák teljesítése partner általános iskolákban szintén segíti az általános iskolások 
érdeklődésének felkeltését közös programok, rendezvények segítése, tantárgyi 
korrepetálások formájában. 
 

• Okos tábla használat erősítése 
A DÖK rendezvényeit, ahol prezentáció alkalmazására is sor kerül, ebbe a terembe 
tervezi. (Pl. elnökjelöltek vitája, bemutató DSD). 
 

• Az országos nemzetiségi ifjúsági programokba való bekapcsolódás erősítése 
A DÖK vezetősége aktivizálja diáktársait a Trachtag-on és az Abgedreht 
filmfesztiválon való részvételre. 
Közös programok megvalósítását tervezi a pilisvörösvári Schiller gimnáziummal. A 
kapcsolatfelvétel tavasszal megtörtént, az ősz folyamán kezdeményezzük az 
intézményekben folyó DÖK tevékenységek kölcsönös megismerését, az 
intézményekben tapasztalható jó gyakorlatok átvételét. 

 

A diákönkormányzat ütemtervét a 2018. május 9-i ülésen megbeszéltek alapján állította össze. 
Benyújtása előtt az osztályképviselőknek lehetőségük volt véleményezésére. 

 

Budapest, 2018. augusztus 30. 

 

 

 

Krausz Éva 
DÖK segítő tanár 

 

 

 

……………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………… 
Hopka Noémi DÖK elnök    Kóczán Nikolett DÖK 
elnökhelyettes 

  



DÖK ütemterv 2018/2019. tanév 
hónap nap  esemény  felelős 

szeptember  03-06. 
Gólyatábor beszámolójának, plakátjának 
elkészítése Krausz Éva 

  06. Alakuló megbeszélés Krausz Éva 
  10 ISK sportcsoportok elindítása Sportcsoport vezetők 

  17-21. Gólyafeladatok kiosztása 
9. évf. ofők, DÖK 
képviselők 

  21. DÖK kirándulás Krausz Éva 
  21. DÖK munkacsoportok megszervezése Krausz Éva 
  21. Nyitott kapuk segítőinek kiválasztása Krausz Éva 
október 2-3. Nyitott kapuk rendezvény segítése DÖK képviselők 

  1-30. 
2019. évi gólyatábor pályázat 
elkészítése Krausz Éva 

  15-19. 
Márton napelőkészítése, igényfelmérés: 
lámpás készítés, sütés 

Krausz Éva, DÖK 
képviselők 

november 06. Lámpás készítés DÖK képviselők 
  07. Sütés DÖK képviselők 

  08. Márton napi felvonulás, táncház 
Krausz Éva, DÖK 
képviselők 

  26. DÖK Mikulás meghirdetése DÖK képviselők 
december 06. DÖK Mikulás DÖK képviselők 
  10. Sportok Éjszakája meghirdetése Krausz Éva 
  20. Tépj egy mosolyt DÖK képviselők 
január 2. hete Bemutató DSD vizsga (2-3 fő) Krausz Éva, Szép Tímea 
  25. Sportok Éjszakája Krausz Éva 

    
Abgedeht kisfilm pályázat 
meghirdetése/plakát Krausz Éva 

    
Németországi ösztöndíjak kiírásának 
várható határideje (DAAD, Goethe) 

Krausz Éva, DÖK 
képviselők 

  25. A DÖK 1. félévi munkájának értékelése 
Krausz Éva, DÖK 
elnökség 

február 2. hete Sváb báli tombola összegyűjtése Krausz Éva 
  17. Tombola levezetése DÖK képviselők 
március 1-31. Trachttag meghirdetése/plakát DÖK képviselők 

1-31. Diákközgyűlés, diáknap előkészítése 
Krausz Éva DÖK 
elnökség 

április 17. Diákközgyűlés, diáknap 
Krausz Éva, DÖK 
elnökség 

  29. Bolond ballagás 12. évf. képviselői 
    Trachttag DÖK képviselők 
  18-május 14. DÖK elnöki kampány Krausz Éva 
május 15. Vita Krausz Éva 
  16. Elnökválasztás Krausz Éva 
  02-31. Gólyatábor előkészítése Krausz Éva 
  24. DÖK kirándulás Krausz Éva 
  beiratkozáskor Gólyatábori jelentkeztetés Krausz Éva 



 

 

augusztus 21-31. (4-5 nap) Gólyatábor Krausz Éva 


