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KLIK Közép-Pesti Tankerület Iktatószám:  
Zuglói Munkácsy Mihály Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola 

1142 Budapest, Csáktornya park 1. 

A Zuglói Munkácsy Mihály Általános Iskola és  
Alapfokú Művészeti Iskola 

Diákönkormányzatának munkaterve 

2018/2019. tanév  

A munkatervet a nevelőtestület és a diákönkormányzat  

tárgyalta és elfogadta  

Készítette:  

  

  

DÖK-vezető  
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1. A diákönkormányzat adatai: 

Név:  Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Diákönkormányza-

ta (DÖK) 

Cím:  1142 Budapest, Csáktornya park 1. 

2. A DÖK általános céljai: 

- Olyan állapotot teremteni és fenntartani az iskolában, melyben a diákok jogai és közös ér-

dekei maradéktalanul érvényesülnek 

- A tanulók döntési képességeinek fejlesztése  

- Toleráns magatartásra nevelése  

- Szabályok rögzítésére és betartására nevelés  

- A tanulói jogok ismertetése 

- Jó hangulatot és közösséget teremteni az iskolában 

- Diákok segítő bevonása a rendezvények szervezésébe, lebonyolításába 

A DÖK idei évre kiemelt célja(i): 

Osztályközösségekkel való kapcsolattartás további javítása. 

Társadalmi-közéleti gyakorlatban való részvételt szolgáló tevékenységek bővítése, (fiatalab-

bak, társak segítése). 

 

Diákparlament 

- Időpontja: 2019. március 

- A diákközgyűlést a DÖK elnöke hívja össze. 

- A tanulók kérdéseket intézhetnek az intézmény vezetőjéhez. 

- A diákközgyűlést küldöttgyűléses formában szervezzük meg. Osztályonként 2 fő 

delegálható, akik ott szavazati joggal rendelkeznek 

- A diákközgyűlés határozatképes, ha legalább az osztályok fele képviselteti magát 

- A diákközgyűlés egyszerű szavazattöbbséggel, nyílt szavazással dönt. 
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3. A DÖK tevékenysége és feladatai 

A DÖK céljait az alábbi tevékenységekkel (dőlt betűs sorok) és a hozzájuk kapcsolódó 

feladatokon keresztül kívánja megvalósítani: 

Jog- és érdekérvényesítés 

 a diákok érdekeinek és jogainak képviselete a tantestület és az iskola vezetése felé; 

 a diákok problémáinak gyűjtése  

 egyetértési joga van az iskolai házirend elfogadásáról és módosításáról. 

Közösség- és programszervezés  

Állandó program: A kerületi GYIÖK programokon való részvétel, azok lebonyolításának 

segítése. 

Szeptember: 

 alakuló gyűlés, az éves programterv elkészítése, DÖK elnök és helyettesének megválasztá-

sa. 

(A program lebonyolítását segítő tanár: Mohos Éva) 

 részvétel a kerületi Diákönkormányzati Tanács ülésén. 

(A program lebonyolításáért felelős: Mohos Éva) 

Október: 

 Papírgyűjtés 

(A program lebonyolításáért felelős osztály és segítő tanár: 8.b Török, Csilla, Mohos Éva) 

November: 

 „Tök buli” - Halloween disco, büfé, tombola szervezése 

(az angol munkaközösség szervezésben megrendezett angol teadélután vetélkedőjének 

segítése: feladatok, szervezés, lebonyolítás) 

(A program lebonyolításáért felelősök: Jurás Mónika, Viszmeg Brigitta, Lekics Lilian) 

December 

 „A Mikulás munkájának segítése” (ajándékosztás, alsós műsor lebonyolításának segítése) 

(A program lebonyolításáért felelősök: Mohos Éva, Búry Katalin) 

Február: 

 Az iskolai farsang lebonyolításának segítése: tombolajegyek, belépőjegyek árusítása, büfé, 

disco szervezése 

 (A program lebonyolításáért felelősök: osztályfőnökök, Mohos Éva) 

 Valentin-napi láda kihelyezése, üzenetek kézbesítése 
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Március:  

 Diákközgyűlés 

Április: 

 Papírgyűjtés 

(A program lebonyolításáért felelős osztály és segítő tanár: 7.a Pelyva Judit, Mohos Éva) 

Május: 

 Gyereknapi akadályverseny megszervezése 

(A program lebonyolításáért felelős osztály és segítő tanár: 8.a,b Török, Csilla, Mohos Éva) 

Június: 

 Jutalmak osztása (Munkácsy-nap, papírgyűjtés)  

4. Tanítás nélküli munkanap 

Az egy (1) tanítás nélküli munkanap, melynek programjáról a DÖK dönt, és a tantestülettel 

egyetértésben megszervezi: a gyermeknap.  

Időpontja: 2019. május 30. 

Program: játékos feladatok, vetélkedők 

 A program lebonyolításáért felelős: 8. osztályos tanulók. 

5. Folyamatos tevékenységek: 

 Az osztálytermek és a pince tisztaságának ellenőrzése. 

A munkát segítő pedagógus: Jurás Mónika 

 Évente két alkalommal (ősz, tavasz) az iskolai fák, virágok gondozása, átültetése. Ma-

dáretetők elhelyezése, élelemmel való megtöltésük.  

Budapest, 2018. szeptember 10. 

_____________________      _____________________ 

   DÖK-öt segítő tanár       DÖK elnök 
Mohos Éva         Komoly Sámuel 


