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Szeptember 

 
 Osztálybizalmi tagok 

megválasztása 
 DÖK vezetőségi gyűlés  
 DÖK gyűlés  
 Más iskolák 

diákönkormányzataival, 
Önkormányzattal való 
kapcsolat kialakítása  

 Nemzetközi Hulladékgyűjtő 
Nap szeptember 15. 

 Diákügyelet megszervezése  
 Kapcsolatfelvétel az ÉFOÉSZ 

helyi csoportjával, 
fogyatékosügyi 
szervezetekkel 

 

 osztályok értesítése, tagok 
megválasztása (RévészJR) 

 DÖK gyűlés megszervezése 
(vezetőség) 

 DÖK iskolagyűlés szeptember 3. hete 
diákügyelet megszervezése, éves 
program elfogadása, DÖK aktivisták 
toborzása (vezetőség) 

 megszervezni, kapcsolatot kialakítani, 
folyamatosan tartani (vezetőség) 

 papírgyűjtés, elemgyűjtés, műanyag 
kupakgyűjtés meghirdetése (DÖK 
aktivisták) 

 kapcsolatfelvevő: RévészJR 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Október 

 Osztálybizalmi gyűlés 
összehívása  

 DÖK vezetőségi gyűlés  
 Papírgyűjtés  
 Halloween teremdíszítő 

verseny meghirdetése  
 

 Családi nap   
 Őszi önkéntes nap szervezése  
 DÖK belső-tréning 

vezetőségnek, tagoknak  
 Október 23. plakát készítése  

 
 Panaszfórum előkészítése 

 

 iskola arculatának kialakítása 
épületenként (DÖK vezetőség) 
 

 papírgyűjtés meghirdetése, Halloween 
meghirdetése (RévészJR) 

 őszi szünet előtt értékelés (DÖK 
aktivisták) 

 szervezési feladatok (Dök vezetőség 
RévészJR) 

 Tréning megtartása (RévészJR) 
 

 plakátkészítés vállalkozó tanulókkal – 
október elején figyelemfelhívás 
osztálybizalmi értekezleten (DÖK 
vezetőség) 

 
 
 
 
 

November 

 Papírgyűjtés – 
környezettudatosság  

 Márton-napi jócselekedet  
 Márton napi klubdélután 

szervezése 
 Füstmentes nap november 

18.  
 

 Megemlékezés a gyermekek 
jogainak világnapjáról 
november 20.  

 Panaszfórum szervezése 
 

 őszi szünet utáni héten összegyűjteni 
(DÖK osztálybizalmi tagok) 

 klub-délután (DÖK vezetőség, 
RévészJR)  

 plakát-kampány minden tanuló 
részére meghirdetve (DÖK 
osztálybizalmi tagok, vezetőség, 
RévészJR) 

 iskolarádióba műsor készítése (DÖK 
osztálybizalmi tagok közül néhányan, 
vezetőség) 

 bevonni az iskola vezetését is, 
(szervezi DÖK vezetőség, RévészJR) 

 
 

December 

 Fogyatékosság napja 
december 3. - kiállítás 
munkáinkból 

 Osztálybizalmi gyűlés 
 DÖK vezetőségi gyűlés  

 Facebook megemlékezés (DÖK 
vezetőség, RévészJR)) 

 DÖK-nap szervezési feladatok 
megbeszélése (RévészJR) 

 karácsonyi műsor összeállítása 



 Adventi programok 
megszervezése 

 DÖK-nap december 22. – 
Karácsonyi ünnepkör 

(osztályfőnökök, osztálybizalmi tagok) 
 karácsonyi műsor megrendezése 

(RévészJR) 

 
 

Január 

 Osztálybizalmi gyűlés 
 Farsang  
 Partneriskolák felkeresése, 

„DÖK-kiruccanások”, „DÖK-
NYÍLT NAP” megszervezése 

 Partneriskolák DÖK 
vezetőségével kapcsolat: 
„Martin-nap” szervezése 

 gyűlés összehívása (DÖK vezetőség) 
 Farsang megrendezése (osztálybizalmi 

tagok, osztályfőnökök) 
 kapcsolatfelvétel (RévészJR) rendezés 

megszervezése (DÖK vezetőség) 
 Klubdélután megrendezése (DÖK 

vezetőség, osztálybizalmi tagok) 

 
 

Február 

 Osztálybizalmi gyűlés 
 Belső tréning DÖK 

vezetőségnek 
 Családi nap 

 
 

 Önkéntes munkák  

 második félévre vonatkozó feladatok 
megbeszélése (DÖK vezetőség) 

 Hogyan legyünk hatékonyak? 
(RévészJR) 

 Teadélután szervezése (osztálybizalmi 
tagok, RévészJR) 

 az iskolakert takarításának 
megkezdése (osztálybizalmi tagok, 
osztáyfőnökok) 

 
Március 

 Nemzetközi nőnap 
 Osztálybizalmi gyűlés 
 DÖK vezetőségi gyűlés 
 Március 21. Nemzetközi 

Down-nap  

 Legyen ez a nap egy kedves gesztus! 
(fiú diákok bevonásával RévészJR) 

 panaszfórum előkészítése (DÖK 
vezetőség, osztályfőnökök, RévészJR) 

 Facebook megemlékezés (DÖK 
vezetőség) 

 
 

Április 

 Osztálybizalmi gyűlés 
 DÖK vezetőségi gyűlés 
 Panaszfórum előkészítése 
 Panaszfórum szervezése 
 Dohányzásellenes kampány 

szervezése 

 panaszfórum előkészítése (DÖK 
vezetőség, osztályfőnökök, RévészJR) 

 felkészítő tréning (RévészJR, 
osztályfőnökök) 

 Miért ne kezdd el? – plakátkampány 
megrendezése (osztálybizalmi tagok) 

 
 

Május 

 Május 31. Dohányzásmentes 
világnap 

 Belső tréning DÖK 
vezetőségnek 

 Családi nap 
 Önkéntes munkák 

 Miért ne kezdd el? – plakátkampány 
megrendezése (osztálybizalmi tagok) 

 Hogy készítsünk jó Házirendet? Hogy 
készül az SZMSZ? (RévészJR) 

 Iskolakert kialakítása, közös program 
szervezése a gyerekek szüleivel együtt 
(RévészJR, osztálybizalmi tagok, 
osztályfőnökök) 

 
 

Június 

 Osztálybizalmi gyűlés 
 Házirend és DÖK SZMSZ 

előkészítése, módosítási 
javaslatok 

 DÖK vezetőségi gyűlés 
 DÖK iskolagyűlés 
 Június 12. A gyermekmunka 

elleni világnap – 
megemlékezés közgyűlése, 

 Június 15. Vidám utolsó 
tanítási nap 
 

 DÖK vezetőség értékelése 
(osztálybizalmi tagok) 

 Iskola vezetésével a Házirend 
felülvizsgálata (DÖK vezetőség), 
SZMSZ felülvizsgálata 

 DÖK SZMSZ elfogadása (osztálybizalmi 
tagok, közgyűlés) Házirend elfogadása 
(közgyűlés) 

 közgyűlés összehívása, megrendezése 
(DÖK vezetőség, RévészJR) 

 mókás nap megrendezése 
(osztálybizalmi tagok, osztályfőnökök, 
RévészJR) 

 


