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Előterjeszt és 

f81 . számú előterjesztés 

a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére 
a Kőbányai Diák és Ifjúsági Tanács tevékenységéről szóló tájékoztatóról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény célja olyan köznevelési rendszer 
megalkotása, amely elősegíti a gyermekek, fiatalok harmonikus lelki, testi és értelmi 
fejlődését, készségeik, képességeik, ismereteik, jártasságaik, érzelmi és akarati 
tulajdonságaik, műveltségük életkori sajátosságaiknak megfelelő, tudatos fejlesztése révén, és 
ezáltal erkölcsös, önálló életviteire és céljaik elérésére, a magánérdeket a köz érdekeivel 
összeegyeztetni képes embereket, felelős állampolgárokat nevel. Kiemeit célja a nevelés
oktatás eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás. 
A törvény 48. §-a kimondja, hogy (l) az iskola, a kollégium tanulói a nevelés-oktatással 
összefüggő közös tevékenységük megszervezésére, a demokráciára, közéleti felelősségre 

nevelés érdekében - a házirendben meghatározottak szerint - diákköröket hozhatnak létre, 
amelyek létrejöttét és működését a nevelőtestület segíti. 

(2) A diákkörök döntési jogkört gyakorolnak - a nevelőtestület véleménye meghallgatásával 
saját közösségi életük tervezésében, szervezésében, valamint tisztségviselőik 

megválasztásában, és jogosultak képviseltetni magukat a diákönkormányzatban. 
(3) A tanulók, diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak 

létre. A diákönkormányzat munkáját e feladatra kijelölt, felsőfokú végzettségű és pedagógus 
szakképzettségű személy segíti, akit a diákönkormányzat javaslatára az intézményvezető bíz 
meg ötéves időtartamra. 

(4) A diákönkormányzat véleményét ki kell kémi: 
a) az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, 
b) a tanuló i szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 
c) az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 
d) a házirend elfogadása előtt. 
(5) Az intézményi diákönkormányzat és az általános művelődési központban működő 

diákönkormányzat megalakulására, működésére, jogállására a diákönkormányzatra vonatkozó 
rendelkezéseket kell alkalmazni. 

Kőbányán több mint tíz éve működik az iskolákban megalakult diákönkormányzatok vezetőit, 
és azok segítő pedagógusait összefogó Kőbányai Diák és Ifjúsági Tanács (a továbbiakban: 
KÖD). A KÖD munkáját évek óta két pedagógus Bódiné Gazdik Anikó (Kőbányai Szent 
László Általános Iskola) és Jandó Ágnes (Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola - Kápolna tér) segíti és koordinálja. A 2011/2012. tanév 
eseményeiről szóló rövid tájékoztató (l. melléklet) tükrözi a KÖD munkáját. 

A KÖD a kerület iskoláinak DÖK vezetőit fogja össze, eddigi tevékenysége során igyekezett 
feladatait minél szélesebb körben ellátni. Havonta minimum két alkalommal tartott 
összejövetelein fontos diákjogi és aktuális problémákat beszélnek meg. Rendszeresen 
szerveznek kulturális programokat. 



Kiemeit feladata a KÖD-nek, hogy segítséget és iránymutatást nyújtson a kerületi 
diákszervezetek számára. Felkészíti a DÖK vezetőket diáktársaik képviseletére az 
intézményeken belül és kívül egyaránt. Megismerteti velük a véleménynyilvánítási formákat, 
jogaikat, kötelezettségeiket és a rendezvények szervezésének alapvető technikai elemeit. 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Oktatási és Sport Bizottsága a Kőbányai Diák és Ifjúsági Tanács tevékenységéről szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi. 

Budapest, 2012. november" " 

Weeber Tibor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 



Kőbányai Diák 
és Ifjúsági 

Tanács 
beszámolója 
2011/2012. 



A Kőbányai Diák és Ifjúsági Tanács (a továbbiakban KÖD) munkáját évente megtervezett 
munkaterv alapján végzi. A tervezésnél figyelembe veszi a tanév munkarendjét, valamint- ha 
lehetősége van rá - a kerületi Önkormányzattól kapott feladatokat, az országos diákjogi 
felkéréseket Nagy segítségünkre lenne ebben a munkában a Kerületi Ifjúsági Stratégia, 
valamint egy biztos, segítő háttér, hogy munkánkat hatékonyabban tudjuk végezni. 

l. Helyzetelemzés: 

A Budapest. Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban Önkormányzat) 
Képviselő-testületének 8112011. (II. 17.) határozata alapján a Polgármesteri Hivatal 2011. évi 
teljesítményértékelésének alapját képező kiemeit célokat az alábbiakban határozta meg (2. 
rész: Ágazati célok, Ifjúsági és sport ágazat, 5. pont): 

- DÖK tábor, képzések, valamint a Kőbányai Diákok Fesztiváljának megrendezése, a 
KÖD működésének segítése. 

Számítunk erre a segítségre, hisz e nélkül nagyon nehéz gyakorolni a vélemény-nyilvánítást, 
javaslattételt Nehéz szerepet vállalni a kerület diákságát érintő kérdések megvitatásában, a 
döntések előkészítésében. Így a tavalyi tanévben, érdemben nem igazán tudtunk részt venni a 
kerületi diákságat érintő döntések előkészítésében. 
A KÖD csak akkor tud jól működni, ha partnereivel együttműködik, azaz ha kapunk 
feladatokat. 

Munkánk egy állandóan megújuló, folyamatos tevékenység. Kimenő rendszerű, folyamatosan 
ismétlődik a változó összetételű, végzős gyerekek arányában. 

2. Kiemeit feladataink: 

a KÖD jogkörének a gyakorlatban való alkalmazása, azaz véleményezési, 
javaslattételi, egyetértési jogok gyakorlatba való átültetése, a döntések előkészítésében 
történő effektív részvétel, 
az évente megrendezésre kerülő diákparlament felmenő rendszerben való előkészítése, 
majd lebonyolítása, 
utánpótlás keresése, megtartása, nevelése, 
iskolai diákönkormányzatok támogatása, 
nyári továbbképzési szaktábor anyagának összeállítása, lebonyolításában a fiatalok 
aktív közreműködésének előkészítése, 
kapott feladatok feldolgozása: megértetése, megvitatása, vélemények, javaslatok 
összegyűjtése, írás ba-foglalása. 

Mindehhez szükséges lenne, hogy feladatot és a feldolgozáshoz szükséges anyagot 
megkapjuk. Általában elmondhatjuk, hogy a KÖD-ös gyerekeknek lényegesen többet kell 
tudniuk elméletileg, mert így tudják segíteni az iskolai DÖK munkáját. Ez azonban csak úgy 
valósulhat meg, ha az adott iskolákban is komolyan veszik ezt a tevékenységet, és az iskolák 
küldöttei részt vesznek a KÖD összejövetelein. 



3. Munka- és programterv: 

A 2011. évben nagy segítség volt számunkra, hogy részt vettünk a TÁMOP 3.3. pályázatában. 
Ezáltal klubfoglalkozások keretében tudtuk felkészíteni a kerület iskaláinak képviselőit az 
iskolai DÖK munkára. A klubfoglalkozásokra az eddigi hagyományokhoz híven meghívtuk 
az intézmények DÖK segítőit is. 

2011. 
Szeptember 

éves munkaterv összeállítása, 
tavalyi év tapasztalatainak megbeszélése. 

Október 
az ENSZ Gyereki Jogok megvalósulásának vizsgálatához háttéranyag gyűjtése, 
összegzése, 
kapcsolatrendszerünk tovább szervezése. 

November 
diákjogok alapjai: képzés DÖK tisztségviselők részére (patronáló pedagógusok és 
DÖK gyermekek részére). 

December 

2012. 
Január 

képzés folytatása, 
a programtervben szereplő közös kirándulás fedezet hiányában elmaradt. 

féléves beszámoló elkészítése 
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ pályázatában aktív részvétel, 
anyaggyűjtés, bemutatkozó power point készítése. 

Február 
kerületi diákparlament programjának, feladatainak összegyűjtése, 
"Kőbánya-Komárom-Szombathely háromszögesítése" (a továbbiakban KKSZ) 
találkazón részvétel Balatonalmádiban. 

Március 

Április 

kerületi diákparlament programjainak összeállítás, feladatok meghatározása, kiosztása, 
Diákvezetők Országos Találkazón való részvétel anyagának előkészítése, 
részvétel az országos találkazón Izményben. 

"KKSZ háromszögesítése" találkazón részvétel Kőbányán, 
kerületi Diákparlament megrendezése, lebonyolítása, 
2012. évi Együttműködési Megállapodás ünnepélyes aláírása az Önkormányzat és a 
KÖD között, 
az arlói DÖK-KÖD vezetőképző, továbbképző nyári tábor meghirdetése. 



Május 

Június 

az arlói DÖK-KÖD vezető- és továbbképző nyári tábor programjainak összeállítása, 
éves beszámoló elkészítése, 
Halmajálison való részvétel a Radar Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda és CIKK 
Egyesület közreműködésével 
TÁMOP pályázaton nyert támogatásból kerületi városnézést, buszos kirándulást 
szerveztünk, melyre a kőbányai általános és közép iskolák DÖK-ös gyermekeit és 
pedagógusait hívtuk meg 
részt vettünk a Mobilitás által szervezett kecskeméti Szabadegyetemen tartott 
továbbképzésen ifjúsági munka témakörben, 
elkészült a KÖD éves naptára. 

"Ismerd meg Kőbánya parkjait!" kirándulás, 
Véglegesítettük az arlói DÖK-KÖD vezetőképző, továbbképző nyári tábor 
résztvevőinek névsorát és az utazás megszervezése 
megjelentünk a Nemzeti Ifjúsági Tanács alakuló ülésén 

az arlói DÖK-KÖD vezetőképző, továbbképző nyári tábor lebonyolítása. 
Augusztus 

KKSZ találkozó Komáromban. 
Szeptember 

2012/2013. munkaterv összeállítása, 
CIKK Egyesülettel közösen kerületi papírgyűjtés és takarítás meghirdetése, 
első negyedéves megbeszélés Kovács Róbert polgármester úrral, 
első alkalommal tartottuk a KÖD találkozót az újonnan megnyílt Csősztorony 
Bisztró ban, ahol mind a gyermekek, mind a tanárok nagyon jól érezték magukat és ez 
volt a kiinduló pontja az azóta rendkívül sikeres együttműködésnek, 
a KÖD vezetősége és patronáló pedagógusai részvettek Makón a Közös Többszörös 
Diáknapon. 

Október 
megszerveztük, hogy az október 6-i koszorúzáson vegyenek részt az iskolák DÖK 
képviselői, 

részt vettünk a Csősztorony Bisztró szervezésében megrendezett október 6-i emlékfa 
ültetési ünnepségén, és a szüreti mulatságon aktívan segédkeztünk, 
a CIKK Egyesület évente megrendezett "Polgár a helyi demokráciában" elnevezésű 
verseny előkészítésében segédkeztünk, 
a Mobilitás által szervezett kecskeméti Szabadegyetemen elindult továbbképzés 
befejezése a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban, 
"Miről mesélne a Csősztorony, ha beszélni tudna?"- a Csősztorony Bisztró és a KÖD 
szervezésében meghirdettünk egy meseíró pályázatot a kerületben tanuló és lakó 
gyermekeknek, 
kirándulás és állat örökbefogadás a szentendrei Skanzenben, 
megjelentünk az október 23-i kerületi ünnepségen és koszorúzáson, 
képviseltettük magunkat a Pongrác Közösségi Ház ünnepélyes átadásán, 
aktívan közreműködtünk a Tökfesztiválon Csősztorony Bisztróban. 



4. DÖK klub programterve 

A klub összejövetelein minden alakalommal - a témához kapcsolódóarr - beszélgetünk és 
vitatkozunk, szituációs gyakorlatokon keresztül mutatjuk be az adott témát és énekelünk, 
beszélgetünk az aktuális iskolai programokról és feladatokról. 

2011. 
Szeptember 

a DÖK felépítése, feladatai, 
nyári tábori találkozó, 
fiatalok bűnözése kerületünkben. 

Október 
Védjük meg környezetünket! 
diákjogok és kötelességek 

November 
a diákokkal szemben alkalmazható jogi szankciók, 
kommunikáció és diákönkormányzat. 

December 

2012. 
Január 

a média szerepe, diákmédia. 
Védjük meg egészségünket! 

az agresszió és annak kezelése, 
az integráció és a szegregáció. 

Február 
Miért fontos a diákönkormányzat? 
Hogyan mondj NEM-et a drogokra? 

Március 

Április 

Május 

Június 

Az emberi jogokról (2 alkalom). 

média szerepe, fontossága, diákmédia, 
az integráció fontossága, szerepe napjainkban. 

Védjük meg környezetünket! 
Bemutatkozunk! 

Ismerjük meg kerületünket! 
Szeptember 

a DÖK felépítése, feladatai, 
nyári tábori találkozó. 

Október 
programszervezés elméleti kérdései, 
Miért fontos a diákönkormányzat? 



A fenti programokon kívül tervezzük még: 

A Radar Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodával és CIKK Egyesülettel közösen 
részvétel a kerületi rendezvényeken: aktívan vagy megfigyelőként. 
Fürst Ágnes ifjúságvédelmi referenssei továbbra is aktív kapcsolattartás. 
Meghívás, felkérés, előzetes felkészítés esetén a KOS Bizottság ülésein képviseltetjük 
magunkat. 
A kerületi Önkormányzattól kapott anyagok feldolgozása. 
Kerületi tisztasági akciók segítése. 
Országos, budapesti, kerületi, a diákságot érintő rendezvényeken, konferenciákon és 
továbbképzéseken részvétellehetőség szerint. 
Megállapodás megújítása a kerületi Önkormányzattal. 
Kerületi papírgyűjtés lebonyolításában való részvétel. 
Látogatás más kerületek, városok diákönkormányzatainállehetőségek szerint. 
Csősztorony Bisztró és a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 
vezetőségével további aktív közös munka. 
A szentendrei Skanzenben örökbefogadott Döme nevű ló további rendszeres 
látogatása. 

Mindezek mellett továbbra is szeretnénk aktívan megjelenni a kerület életében és a diákoknak 
mindenfajta segítséget megadni ahhoz, hogy jogaikkal, kötelezettségeikkel tisztában 
legyenek. Továbbá nagy energiát fordítunk arra, hogy a kerületi gyermekek megszeressék 
Kőbányát. 

Budapest, 2012. október 27. 

Bódiné Gazdik Anikó 
KÖD patronáló pedagógus 

s.k. 

Laukó Zsófia 
KÖD elnök 

s.k. 

Jandó Ágnes 
KÖD patronáló pedagógus 

s.k. 

Fürst Ágnes 
ifjúságvédelmi referens 

s.k. 


