
A DIÁKÖNKORMÁNYZAT ÉVES TERVE 
2016/2017 

 
 

Egész évben folyamatos feladat: hetente hétfőn a nagyszünetben iskolai gyűlés, ahol megbeszéljük az előző heti 
problémákat, versenyeredményeket és a heti programokat. 
A képviselői gyűlések minden hónap második hetében lennének, keddenként a 7. órában. 
 
 

Időpont, ha-
táridők Feladat - téma Felelős Segítők 

 
Szeptember 

 

 
Az osztályok képviselőinek kijelölése, majd az ön-
kormányzati gyűlés megtartása, ezen a tisztségvise-
lők megválasztása 

Az osztályok 5-8. 
évfolyamig 

Az osztályfőnökök 
vagy a nevelőtanárok 

 Az éves program megtervezése 
Határidők konkretizálása 

Verebes Brigitta 
Mustos Adrienn  

 Versenyek megtervezése (magatartási, tisztasági 
stb.) 

Verebes Brigitta 
Mustos Adrienn  

 Tisztségviselői gyűlés 
Az éves versenyek meghirdetése 

Az osztályok kép-
viselői A segítő tanárok 

 
Október 

 
Okt. 3.  

nagyszünet A Hárompróba ünnepélyes megnyitója Verebes Brigitta 
Mustos Adrienn  
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Időpont, ha-
táridők Feladat - téma Felelős Segítők 
Okt. 6.  

nagyszünet Megemlékezés az aradi vértanúkról  Verebes Brigitta A segítő tanárok 

Okt. eleje  Tisztségviselői gyűlés Az osztályok kép-
viselői A segítő tanárok 

Határidő: okt. 
20.  Faliújság készítése az 1956-os forradalomról 8.a Az osztályfőnökök vagy a 

nevelőtanárok 

Okt. 27. Halloween parti szervezése felső tagozatosoknak Az osztályok kép-
viselői A segítő tanárok 

 
November 

 
Nov. eleje Tisztségviselői gyűlés Az osztályok kép-

viselői A segítő tanárok 

Határidő: nov. 
18. 

Faliújság készítése Dr. Török Béláról, iskolánk név-
adójáról 8. b Az osztályfőnökök vagy a 

nevelőtanárok 

 
December 

 
Határidő: dec. 

1.  
Faliújság készítése a téli ünnepkörről (Télapó, Kará-
csony, Szilveszter) 5. b Az osztályfőnökök vagy a 

nevelőtanárok 

Dec. második 
hete  Tisztségviselői gyűlés Az osztályok kép-

viselői A segítő tanárok 

December 14-
16. A Karácsonyi vásár lebonyolítása Verebes Brigitta 

  

Határidő: dec. 
21. Ajándékozás a mentorrendszernek megfelelően Az osztályok kép-

viselői 
Az osztályfőnökök vagy a 

nevelőtanárok 
Határidő: jan. 

12.  Faliújság készítése a télről 5. a Az osztályfőnökök vagy a 
nevelőtanárok 
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Időpont, ha-
táridők Feladat - téma Felelős Segítők 

Jan. második 
hete Tisztségviselői gyűlés Az osztályok kép-

viselői A segítő tanárok 

Határidő: január 
vége 

Az októberben meghirdetett versenyek félévi érté-
kelése és az eredmények kihirdetése A DÖK vezetői A segítő tanárok 

Határidő: január 
vége 

Az éves terv átnézése (második félév), ha kell, javítása, 
korrigálása A DÖK vezetői A segítő tanárok 

 
Február 

 
Határidő: febr. 

9. kedd Faliújság készítése a Farsangról 7. a Az osztályfőnökök vagy a 
nevelőtanárok 

Febr. 17. 14-
16h Alsós farsangi bál Verebes Brigitta Az osztályfőnökök és a ne-

velőtanárok 
Febr. második 

hete Tisztségviselői gyűlés Az osztályok képvi-
selői A segítő tanárok 

Febr. 21. 14-
16h Felsős farsangi bál Verebes Brigitta Az osztályfőnökök és a ne-

velőtanárok 
 

Március 
 

Határidő: márc. 
10.  

Faliújság készítése nemzeti ünnepünkről, március 15-
éről 6. a Az osztályfőnökök vagy a 

nevelőtanárok 
Márc. második 

hete Tisztségviselői gyűlés Az osztályok képvi-
selői A segítő tanárok 

Határidő: márc. 
14. 

Segítségnyújtás az 1848/49-es szabadságharc tisztele-
tére megrendezett ünnepség lebonyolításában Az osztályok A segítő tanárok 

Ápr. második 
hete Tisztségviselői gyűlés Az osztályok képvi-

selői A segítő tanárok 

Határidő: ápr. 7.  Faliújság készítése a Magyar költészet napjáról 8. a Az osztályfőnökök vagy a 
nevelőtanárok 
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Időpont, ha-
táridők Feladat - téma Felelős Segítők 

Április Segítségnyújtás a szavalóversenyek, illetve a Versünnep 
rendezésében, díjazásában 

Az osztályok képvi-
selői A segítő tanárok 

Máj. második 
hete Tisztségviselői gyűlés Az osztályok képvi-

selői A segítő tanárok 

Határidő: máj. 
26. Faliújság készítése a Gyermeknapról 8. b Az osztályfőnökök vagy a 

nevelőtanárok 

Május vége A Hárompróba verseny eredményeinek összesítése Verebes Brigitta 
Mustos Adrienn  

 
Június 

 
Jún. 5. hétfő A Gyermeknapon a nyertesek megjutalmazása Verebes Brigitta 

Mustos Adrienn A segítő tanárok 

Jún. eleje Tisztségviselői gyűlés – az éves munka értékelése Az osztályok képvi-
selői A segítő tanárok 
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