A Diákönkormányzat (DÖK) tagja minden olyan diák, aki az adott tanévben beiratkozott a Tóth Aladár Zeneiskolába.
1. A DÖK alaptevékenységei:
 a diákélet megszervezése, érdekképviselet
 joggyakorlás.
2. A DÖK szervezeti felépítése:
A DÖK szervezetében az iskola tanszakainak és együtteseinek választott képviselői vesznek részt, akiket kötelesek minden tanév
elején megválasztani.
A képviselők feladata:
 Tanszakok, együttesük képviselete a DÖK magasabb fórumain
 a DÖK terveinek, feladatainak, döntéseinek közvetítése a képviselt tanszak és együttes, valamint az iskolavezetés felé.
Az együttes, tanszak, amely bizalmat szavazott képviselőjének, bármikor megvonhatja tőle támogatását, ha elégedetlen
munkájával, s akinek így le kell mondania tisztségéről. Ez esetben új képviselőt kell választani. A változásról tájékoztatni kell a
DÖK segítő tanárt.
A DÖK döntést hozó szerve a Diáktanács. A Diáktanács tagjai:
 az együttesek, tanszakok képviselői
 a DÖK segítő tanár.
A Diáktanács a feladatoktól függően tartja üléseit, de egy tanévben minimum két alkalommal.
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segítő tanár jelen van, vagy a meghirdetett időpont után 15 perccel aki jelen van (függetlenül a létszámtól).
A Diáktanács üléseinek összehívását kezdeményezheti:
 a képviselők bármelyike
 a DÖK segítő tanár
 a nevelőtestület
 az igazgató.
A Diáktanács ülései nyíltak, azokon bárki részt vehet, véleményt nyilváníthat, de szavazati joggal csak a tanszakok, együttesek
képviselői rendelkeznek.
A Diáktanács feladatai:
 a DÖK hatáskörébe tartozó bármely ügyben döntéshozatal
 a DÖK rendezvényeinek megszervezése, lebonyolítása
 a diákság érdekeinek védelme
 kapcsolattartás a nevelőtestület, illetve az iskola vezetése és a diákság között.
3. A DÖK jogai, kötelességei:
A DÖK jogai:
 a diákság érdekeinek képviselete
 a diákság jogainak gyakorlása
 véleménynyilvánítás
 javaslattétel
 az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 62-64§ által jogok gyakorlása
 egyetértési jog gyakorlása a tanulókat érintő következő kérdésekben:
 jogszabályban meghatározott ügyekben az iskolai szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor és módosításakor
 a tanulói szociálisjuttatások elosztási elveinek meghatározásakor
 az elképzelt ifjúságpolitikai célokra lehetőség szerinti pénzeszközök felhasználásakor
 a házirend elfogadásakor, illetve módosításakor.
A DÖK dönt:
 a saját működéséről
 a működéséhez biztosított anyagok, eszközök felhasználásáról
 egy tanítás nélküli munkanap programjáról
 hatáskörének gyakorlásáról
 tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működéséről.
A DÖK feladatainak ellátásához térítésmentesen igénybe veheti az iskola tulajdonában lévő használati tárgyakat, eszközöket,
helyiségeket, ha ezzel nem korlátozza az iskola működését.
A DÖK kötelességei:
 az iskola házirendjének betartása és betartatása
 az iskola hagyományainak ápolása
 az iskola épületének, berendezésének, felszerelési tárgyainak védelme.
A DÖK elnöke tagja a nevelőtestülettel, az iskolavezetéssel és a SZMK (Szülői Munkaközösség) képviselőjével együtt az
Iskolaszéknek.

