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I. Az iskola diákönkormányzata 
 
Tagjai: 4. évfolyamtól osztályonként        Összesen: 13 fő 

 
4.a Dobos Laura              - Piller Alex 
4.b Mádai Maja  - Udvarhelyi Anna 
5.a Kappéter Eszter  - Várhegyi Illés 
6.a Blednik Gábor  - Makhajda Zsolt    
6.b Iványi Adrienn                               
7.a Fehér Dominik  - Lovász Barnabás 
8.a Kappéter Tamás  - Pozsonyi Lili   
 

 
Diákvezetője: Pozsonyi Lili (8.a) 

Diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus: Lakatosné Molnár Judit 

 
II. A 2020/2021-es tanévben a diákönkormányzat céljai, feladatai: 

 
Nem lehet elég korán kezdeni a gyerekek, diákok demokráciára nevelését. Az iskolai demokrácia 
elképzelhetetlen egy olyan szerv nélkül, amely a diákok érdekeit képviselni tudja a nevelőtestület és az 
iskola más szervei felé. 
 
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. 
 
A korábbi tanévekhez hasonlóan idén is kiterjesztettük a DÖK képviseletét a 4. évfolyamra is, mivel az 
alsósok képviselete és lelkesedése javította a DÖK munkáját. 
 
A diákönkormányzat havonta 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 
szervezésében. Mindezeket figyelembe véve a Centenáriumi Általános Iskola Diákönkormányzata a 
következő célokat határozta meg a 2020/2021-es tanévre: 
 
 



Céljaink:  
 

o A tartalmas iskolai élet kialakítása a nevelőtestület támogatásával  
o Az évek óta sikeresen működő rendezvények megszervezése, segítése  
o A közösségi és kulturális tevékenységek további segítése: ezen belül kiemelt helyen a szabadidős 

programszervezést, a közösségszervezést 
o Egészséges életmódra nevelés 
o Empátiára, szociális érzékenységre, toleranciára nevelés 
o Környezettudatos gondolkodásra nevelés 
 

 
Feladataink:   
 

o A tanulók érdekeinek képviselete 
o Jogvédelmi funkció betöltése 
o Információs szolgálat, az intézményi kommunikáció áramlásához való hozzájárulás 
o Kulturális tevékenység 
o Szabadidős programszervezés 
o Közösségszervezési tevékenység 
o Társadalmilag hasznos munkák segítése 

 
 

III. A 2020/2021-es tanév munkaterve: 
 
A diákönkormányzat havonta tartja foglalkozásait a következő tematika szerint, mely igazodik az iskola 
munkarendjéhez: 
 
Szeptember: 

o Alakuló ülés 
o Vezetők, tisztségviselők megválasztása 
o Tavalyi év értékelése 
o Éves munka tervezése  
o Elsős gólyaavató megbeszélése, előkészítése 
o Zenei világnap megbeszélése, előkészítése 
o Népmese napja megbeszélése, előkészítése 

 
Október: 

o Előző hónap eseményeinek értékelése 
o Családi biciklitúra megbeszélése, előkészítése 
o Aradi vértanúk tiszteletére rendezett osztályprogramok tapasztalatai 
o Honvédelmi nap értékelése 

 
 
November: 

o Előző hónap eseményeinek értékelése 
o Az október 23-i megemlékezés megbeszélése 
o Őszbúcsúztató szervezése 



o Adventi gyertyagyújtás segítése 
o Cipős doboz akció szervezése 

 
December : 

o Előző hónap eseményeinek értékelése 
o Pályaorientációs programok tapsztalatai 
o Mikulás szervezése 
o Iskolai és osztály karácsonyok szervezése 
o Aula ünnepi dekorációjának segítése 
o Cipős doboz akció szervezése 

 
Január : 

o Előző hónap eseményeinek értékelése 
o Testvér osztályok Mikulás ünnepségének tapasztalatai 
o Cipős doboz akció tapasztalatai 
o Iskolai karácsonyi ünnepély tapasztalatai 
o Féléves munka értékelése 
o A magyar kultúra napja segítése 
o Farsang előkészítése 

 
Február : 

o Előző hónap eseményeinek értékelése 
o Farsang lebonyolításában való részvétel 
o Pénzügyi hét ismertetése 

 
Március:  

o Előző hónap eseményeinek értékelése 
o Március 15-i ünnepély segítése 
o Digitális hét ismertetése 
o Víz világnapjának előkészítése 
o Pénzügyi hét tapasztalatai 

 
Április: 

o Előző hónap eseményeinek értékelése 
o Fenntarthatósági hét ismertetése 
o Digitális hét tapasztalatai 
o Költészet napjának segítése 
o Családi nap megbeszélése, előkészítése 
o Föld napja alkalmából virágültetés az iskola körül 

 
 
Május: 

o Előző hónap eseményeinek értékelése 
o Fenntarthatósági hét tapasztalatai 
o Gyereknap előkészítése 
o Családi nap tapasztalatai, javaslatok a következő évre 

 



 
Június: 

o Az éves munka értékelése 
o Javaslatok a következő évre 
o Trianon alkalmából rendezett ünnepség segítése 
o A ballagás és az évzáró előkészítése, és a lebonyolításában való közreműködés 
o Osztálykirándulások tapasztalatai 

 
 
Diáktanács tervezett időpontjai: 
 

 
2020.09.21. 

 

 
2020.10.12. 

 
2019.11.02. 

 
2019.12.07. 

 
2020.01.04. 

 
 

2020.02.01. 
 

 
2020.03.01. 

 
2020.04.12. 

 
2020.05.03. 

 
2020.06.07. 

 
 
Helye: Teams DÖK 15:30-tól 
 
 
 
Budapest, 2020. szeptember 22. 

 
    Lakatosné Molnár Judit 

Diákönkormányzatot segítő pedagógus 
 


