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Bevezető idézet: 
„Nem az együttlét múló percei kötik össze a baráti szíveket, hanem az együtt eltöltött idők 

felejthetetlen emlékei”  

1. Feladat 
Milyen kollégiumi eseményekre, DÖk által szervezett programokra utalhat az idézet? Nevezzétek 

meg a képeken látható eseményeket! Hogyan érezhették magukat a kollégisták? 

  

Töklámpás faragása 
"Tokaj város polgára leszek" kilencedikesek 
beilleszkedését segítő program 

Kilencedikesek bemutatkozó estje és 
pecuravató 

Mikulás est a kollégiumban 

Közös karácsonyi vacsora kollégiumunkban Hagyományos rendezvényünk a farsang 
Filmszemle és Arany Filmtekercs Díj 
átadása 
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Mi is a diákönkormányzat? 
A DÖK-öt diákok, diákok csoportjai alakítják meg és működtetik. A DÖK nem csupán egy 

csapat diák: ideális esetben előre lefektetett célok érdekében dolgozó, feladatukat pontosan 

ismerő diákok szervezete 

Mit csinál a diákönkormányzat? 
Mivel a diákönkormányzat a diákok szolgálatában működik, céljait, tevékenységét a diákok 

igénye határozza meg. A DÖK célokat fogalmaz meg magának, ezeket valamilyen folyamat, 

tevékenység révén eléri, megvalósítja. A DÖK tevékenységeit alapvetően négy csoportba 

sorolhatjuk: 

 érdekérvényesítés, 

 programszervezés, 

 gazdálkodás, 

 kapcsolattartás, marketing. 

A DÖK alapvető feladata a diákok érdekeinek védelme, jogainak érvényesítése. Ide tartozik a 

problémafeltárás, a diákság képviselete, részvétel fegyelmi eljárásokban, részvétel az iskolai 

élet szabályainak alakításában. 

A diákönkormányzatok szinte minden esetben szerveznek különböző programokat az 

iskolában. Ezek lehetnek sportversenyek, ünnepi műsorok, délutáni rendezvények, diáknapok. 

A törvényben biztosított egy tanítás nélküli munkanap programjának megszervezése a DÖK 

egyik fontos feladata. 

A DÖK mint szervezet gazdálkodik különböző erőforrásaival. Saját vagyonának felhasználása, 

az iskola által rendelkezésre bocsátott eszközök hasznosítása, pályázatok írása és az 

adományszervezés tartozik ide. 

A működéssel kapcsolatos információk terjesztése, a programok reklámozása fontos a DÖK 

sikeres működéséhez. A jó DÖK megfelelő kapcsolatot ápol a pedagógusokkal, az iskola 

vezetésével, a diákokkal, diákszervezetekkel, az iskolai élet minden érintettjével. 

2. Feladat: 
A fenti szemelvényben húzd alá a Diákönkormányzat főbb szerepeit! 

Kis kukták főznek a kollégium tetőkertjén 
Aszfaltrajzverseny 
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A Diákönkormányzat jogai 
Egyetértési jog („Vétójog”) 

A DÖK egyetértése nélkül az alábbi kérdésekben nem hozható döntés: 

 az iskolai SZMSZ-ben a tanulókra vonatkozó valamennyi kérdésben; 

 szociális juttatások elveinek meghatározásakor (tankönyvtámogatás odaítélésének 

elve); 

 az iskolai házirend valamennyi pontjában; 

 ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználása elveinek 

meghatározásakor; 

 első tanítási óra max. 45 perccel korábban történő megkezdése (legkorábban 7:15); 

 tankönyvjegyzékben nem szereplő tankönyvek, segédkönyvek megrendelése. 

Véleményezési jog 

A DÖK véleményét kötelező kikérni a tanulók nagyobb közösségét (házirendben 

meghatározott szám vagy arány) érintő minden kérdésben; szóbeli érettségi időpont 

megállapításakor; intézményvezető megbízása, megbízásának visszavonása; iskolai, 

kollégiumi munkaterv; fenntartói irányítással összefüggően (pl. bezárás) stb. A DÖK 

véleményét a döntéshozó nem köteles figyelembe venni. 

Tanácskozási jog 

A DÖK képviselője részt vehet tanácskozásokon, és beleszólhat a vitába (pl. nevelőtestületi 

ülésen). 

Javaslattételi jog 

A DÖK javaslatot tehet a tanulókat érintő valamennyi kérdésben, erre az igazgatónak vagy a 

nevelőtestületnek 30 napon belül érdemben reagálnia kell, de nem feltétlenül lesz érdemi 

következménye. 

 

3. Feladat: 
Véleményed szerint a DÖK a felsoroltakon kívül rendelkezhet-e egyéb, jogszabályban 

lefektetett jogokkal? Ha igen, mik lehetnek azok? 
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Hogyan működik a DÖK? 

4. Feladat: 
Az alábbi szövegrészletben keresd meg a választ a következő kérdésre: 

Hogyan kerülnek megválasztásra a DÖK-képviselők? 

A diákönkormányzat működésével kapcsolatos kérdésekről maga dönt. A működéssel 

kapcsolatos szabályokat a diákönkormányzat Szervezet és Működési Szabályzata tartalmazza. 

Ebben a dokumentumban célszerű a következő kérdéseket szabályozni: 

 a DÖK célkitűzései, 

 a DÖK cél szerinti tevékenysége, 

 a tagok jogai, kötelezettségei, 

 szervezeti felépítés (hogy néz ki a DÖK, tagok, tisztségek), 

 DÖK tagok megválasztásának, visszahívásának módja, 

 elnök és egyéb tisztségviselők megválasztása, visszahívása, feladatai, 

 diákközgyűlés összehívására vonatkozó szabályok, 

 lehetséges munkacsoportokra, felelősökre vonatkozó előírások, 

 az ülésekre vonatkozó szabályok (ki, mikor, hol szervezi meg, hívja össze), 

 gazdálkodás, pénzkezelés, 

 egyéb kérdések, 

 záró rendelkezések, formai követelmények: elfogadás, jóváhagyás napja, hitelesítő 

aláírások, nyilvánosságra vonatkozó rendelkezések. 

A működés egyik alapvető kérdése a tagválasztás. A DÖK-tagokat választhatják közvetlenül a 

diákok vagy a diákok által kijelölt képviselők. Az iskola, kollégium bármely diákja tagja lehet 

a DÖK-nek. Célszerű a tagok létszámát az intézmény méretéhez igazítani. Egy 1-200 fős 

iskolában felesleges 30-40 fős diákönkormányzatot működtetni. A létszámot természetesen 

befolyásolják a DÖK által végzett feladatok is. 

A megválasztott DÖK tagok közül a szabályozástól függően a diákság vagy a DÖK-tagok 

vezetőket választanak. A diákönkormányzat elnökét és helyettesét minden esetben ajánlott 

megválasztani. Természetesen a helyi sajátosságoknak, feladatoknak megfelelően lehetnek 

egyéb tisztségek is (médiafelelős, programfelelős stb.) Fontos, hogy legyen egy tisztségviselő, 

aki a pénzügyekért, a gazdálkodásért felel. 

Tevékenysége során a diákönkormányzatnak alapvető céljait kell szem előtt tartania. Ezek 

mentén végzi különböző tevékenységeit. Munkája során fontos, hogy számoljon a 

következőkkel: 

 a diákok igényei, hozzáállása, 

 a DÖK erőforrásai, 

 iskolai hagyományok, 

 az iskola támogatása, 

 a DÖK-tagok munkája. 
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Arra, hogy mit csináljon egy diákönkormányzat, nincs tökéletes recept. Fontos azonban, hogy 

mindig a diákok érdekeit, igényeit tartsák szem előtt, és éljenek jogaikkal, lehetőségeikkel. 

Töprengő: 
Gondold végig, te kire bíznád a Diákönkormányzat vezetését? 

Kikre mondanád, hogy felelősen vezetik a kollégium diákjait? 

Te vállalnál-e ilyen felelősséget? 

Köszönöm a figyelmet! 

Jó munkát kívánok! 

A feladatokat szerdán 16 óráig küldjétek vissza! 


