Diák Önkormányzatunk
DIÁKÖNKORMÁNYZAT

1.
*

Feladatai:
mindennel foglalkozhat, ami a tanulókat érinti, de nem sértheti más résztvevők

törvényben szabályozott jogait, tehát nem dönthet olyanról, ami nem kompetenciája.
*

az iskolai munka segítése és az iskola működtetésében résztvevők (diákok, szülők,

iskolafenntartó stb.) együttműködésének előmozdítása.
*

előzetes egyeztetés, a megoldáskeresés minden kérdésben, mielőtt azt jogi útra

terelik.
*

problémák megfogalmazása.
2.

*

Jogai
Döntési joga van:

·

saját működése, munkája szervezéséről,

·

szervezeti és működési szabályzatának megalkotásáról,

·

tisztségviselői megválasztásáról,

·

működéséhez bíztosított pénzösszeg (ha van) felhasználásáról,

·

egy tanítás nélküli munkanap programjáról,

·

saját tájékoztatási rendszeréről,

·

az iskolai tájékoztatási rendszer tanulói vezetőjének vagy vezetőinek személyéről.

*

Egyetértési joga van:

·

az iskolai SZMSZ bizonyos pontjaiban,

·

a szociális juttatások elveinek meghatározásában,

·

ifjúságpolitikai célú pénzeszközök felhasználásában,

·

a házirend elfogadásában és módosításában,

*

Vélemenyezési joga van:

·

az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben,

·

a tanulókat érintő valamennyi kérdésben,

·

a tanuló ellen folyó fegyelmi eljárásban,

·

az intézmény megszüntetésével, átszervezésével, nevének megállapításával

kapcsolatban,
·

az intézmény kölcségvetésének meghatározásávak és módosításával kapcsolatban,

·

az intézmény vezetőjének megbízásával és a megbízás visszavonásával kapcsolatban,

·

a tankönyvek megvásárlásának támogatásával kapcsolatban.

3.
*

Felépítése, tagok, segítők
A DÖK-ba évenként szeptemberben osztályonként 2-2 főt delegálhat a

tanulóközösség, az elnök személyén kívül. Szeptember második hetében kerül
megválasztásra az elnök és a tisztviselők.
*

Így összesen 9 tanulóból áll a DÖK szervezetünk.
4.

*

Tisztviselők
Egy elnök, egy gazdasági vezető, egy programfelelős választható, akik az elnökségből

kérhetnek fel segítőket. A vezetőséget ill. képviselőket osztályuk visszahívhatja, leválthatja,
ha elégedetlen a munkájukkal. Ekkor osztályszinten új választásokat kell kiírni a vezetőség
tudtával. Minden tisztviselő és képviselő mandátuma 1 tanévre szól, ha ellene nem merül fel
semmi gond.
5.
*

Ülések
Havonta min. egyszer összeül a DÖK, hogy megbeszélje a programokat, problémákat.

Az ülésen részt vesz a patronáló tanár, aki az iskolavezetést tájékoztatja a felmerülő
problémákról.
*

Soronkivűli ülést bármelyik vezetőségi tag összehívhat, ha úgy érzi, hogy szükséges.
6.

*

Nyilvánosság
Az üléseken elhangzott dolgokról a képviselő köteles tájékoztatni osztályát, a tanuló

közösséget.
7.
*

Képviselet
A DÖK-öt az elnök képviseli az iskolai rendezvényeken, értekezleteken, valamint

iskolán kívüli fórumokon. Az elnök elfoglaltsága esetén kinevezheti maga helyett valamelyik
vezetőségi tagját, hogy ő képviselje a DÖK-öt. A DÖK nevében az elnök tudtával a
vezetőségi tagok és a patronáló tanár nyilatkozhat.

DÖK-program(terv)
Szeptember
• DÖK választás
• Diákdélután: főzés osztályok szerint,
közben sorverseny
• Suli-buli
Október
• Papírgyűjtés
• Diákparlament
November
• Halloween-party
December
• Mikrácsonyi buli
Január
• Félévzáró beszámoló
Február
• -Farsang
Március
• Ünnepi megemlékezés
Április
• Karikatúra kiállítás
• Jankó nap
Május-Június
• Ballagások
• Évzáró buli

