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A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI RENDJE, SZERVEINEK JOGKÖRE, 

SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

 

1. A diákönkormányzat rendeltetése és jogköre 

 

1.1. A diákönkormányzat rendeltetése: 

 

Az irányító pedagógus segítségével a diákönkormányzat: 

 

- ellátja a tanulói érdekképviseletet 

- kötelességeken túl szavatolja a tanulók konkrét jogait, melyeket a demokratikus 

és közösségi fórumokon gyakorolhatnak 

- alakítja és elmélyíti a közösség iránti felelősségtudatot 

- javítja a tanulók szervezőképességét. 

 

1.2. A diákönkormányzat döntési jogkört gyakorol a nevelőtestület véleményének 

meghallgatásával: 

 

- saját közösségi életük tervezésében, szervezésében 

- tisztségviselőinek megválasztásában 

- dönt saját működéséről 

- működésükhöz biztosított anyagi eszközök felhasználásáról 

- a diákönkormányzat szervezeti- és működési szabályzatáról. 

 

1.3. A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat: 

 

- a házirend jóváhagyása előtt 

- a tanulókat érintő versenyek szabályainak meghatározásában 

- az iskola egészét érintő munkaakciók vállalásában 

- a nevelési-oktatási intézmény működésévelés a tanulókkal kapcsolatos 

valamennyi kérdésben. 
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1.4. A diákönkormányzat javaslattal élhet: 

 

- igényeket, kívánságokat fogalmaz meg a tanulók, az iskola belső életével, a 

tanítással a tanórán kívüli foglalkozásokkal kapcsolatban 

- javaslatokat tehet hibás eljárások korrigálására, megváltoztatására, melyek 

személyiségi jogaikat sértik 

- javaslatokat tehet dicséretre, elmarasztalásra 

 

1.5. A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja:   

 

az iskola helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az iskola 

működését. 

 

2. Szervezeti- és működési szabályzat 

 

2.1. A diákönkormányzat Közgyűlése: 

 

- iskolánk tanulóinak érdekképviseleti szerve a diákönkormányzat Közgyűlése 

- a Közgyűlés félévenként kétszer ülésezik, az elnök és a diákönkormányzati felelős 

tanár részvételével 

- rendkívüli esetben soron kívül is összehívható, a diáktanács, vagy az 

önkormányzati felelős tanár kérésére 

- a Közgyűlés képviselőit az egyes osztályközösségek választják meg, több mint 

50%-os többséggel, meghatározatlan időre. 

- a képviselői mandátum megszűnik az iskola befejezésével, vagy fegyelmi úton 

történő visszahívással 

- a Közgyűlés elnökét a teljes diákönkormányzat választja meg egy évre a városi 

diákpolgármester választásával egy időben 

- a Közgyűlés akkor határozatképes, ha az összlétszám 75 %-a jelen van. 

- a Közgyűlés munkájáról jegyzőkönyvet köteles vezetni. 

- a Közgyűlés ülései nem nyilvánosak 

- az önkormányzati felelős tanárnak szavazati joga nincs. 
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2.2. Diáktanács 

 

- a Diáktanács irányítja, szervezi a Közgyűlés munkáját, vezetője ( elnök, 

helyettese ) képviseli a tanulókat az iskolaszék ülésein és más fórumokon 

- a Diáktanács öt tagú, tagjai az elnök, a helyettes, a tanulmányi felelős, a 

tisztasági felelős, a faliújság felelős 

- a Diáktanács összeül a Közgyűlések előkészítésére, vagy más rendkívüli esetben 

az önkormányzati felelős tanár részvételével 

- a Diáktanács összehívását az elnök, vagy az önkormányzati felelős tanár 

kezdeményezheti 

- a Diáktanács részt vesz a tisztasági hulladékgyűjtési és egyéb versenyek 

ellenőrzésében, értékelésében. 

 

2.3. A Diáktanács tagjainak feladatai: 

 

a./ Elnök 

 

- képviseli a tanulókat az iskolai és iskolán kívüli fórumokon, valamint beszámol az 

ott hallottakról a Közgyűlésnek, Diáktanácsnak 

- az önkormányzati felelős tanár segítségével előkészíti a Közgyűlés és Diáktanács 

munkáját, levezeti üléseit 

- ellenőrzi és segíti a képviselők, felelősök munkáját 

- részt vesz az iskolai ünnepségek, programok szervezésében, rendezésében 

- előterjeszti a jutalmazásra, elmarasztalásra vonatkozó javaslatokat 

 

b./ Elnök helyettes 

 

- az elnök mindenkori helyettese, az elnök távolléte esetén gyakorolja hatáskörét 

az önkormányzati nevelővel együtt 

- felelős – az önkormányzati nevelővel együtt – az iskolarádió működéséért, az 

iskolaújság megjelenéséért. 

- Szervezi, figyelemmel kíséri a „Legjobb osztály” verseny alakulását, koordinálja, 

részt vesz az értékelésben 
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c./ Tanulmányi felelős 

 

- részt vesz a Diáktanács munkájában 

- tanulmányi versenyeket hirdethet meg, részt vesz értékelésükben 

- javaslatokat tesz dicséretekre, elmarasztalásokra a tanulmányi munka terén 

 

d./ Tisztasági felelős 

 

- részt vesz a Diáktanács munkájában 

- rendszeresen ellenőrzi a termek, padok állapotát, díszítettségét a Diáktanács 

tagjaival, erről értékelést készít 

- javaslatokat tesz a hatáskörében felmerülő kérdések megoldásában 

 

e./ Faliújság felelős 

 

- a nevelőtestülettel együtt felelős az iskolai faliújság állapotáért 

 

2.4. A diákönkormányzat képviselőinek feladatai: 

 

- részt vesz a Közgyűlés munkájában, ahol szavazati joggal rendelkezik 

- a Közgyűlés munkájáról, határozatairól és felhívásairól rendszeres tájékoztatást 

ad az osztálynak 

- ellenőrzi az osztályterem állapotát, a faliújságot 

- javaslatot tesz a jutalmazásra, elmarasztalásra 

- személyes példával jár osztálytársai előtt 

- összegyűjti és előterjeszti osztályközösségének javaslatait, észrevételeit 

- évente kétszer osztályfórumot rendez, ami beépíthető az osztályfőnöki óra 

keretébe 

 

2.5. A diákönkormányzati felelős tanár feladatai: 

 

- részt vesz a Közgyűlés és a Diáktanács munkájában, véleményezési joggal 

rendelkezik 

- segíti a nevelőtestület és a diákönkormányzat kapcsolattartását 
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- részt vesz az iskolarádió- és újság szerkesztésében, iskolai ünnepségek, 

programok rendezésében, lebonyolításában 

- segíti az egyes felelősök munkáját 

- szükség esetén összehívja a Közgyűlést 

- ellenőrzi az iskola-faliújságot 

- részt vesz a nyári táborozás szervezésében 

 

3. A diákönkormányzat szervezeti- és működési szabályzatának életbe lépése 

 

3.1. A diákönkormányzat szervezeti- és működési szabályzatát a választó 

tanulóközösség fogadja el, a nevelőtestület hagyja jóvá. 

 

3.2.  A szervezeti- és működési szabályzat jóváhagyása csak akkor tagadható meg, ha 

az jogszabálysértő, vagy ellentétes az iskola szervezeti- és működési 

szabályzatával, illetve házirendjével. 

 

 

3.3. A szervezeti- és működési szabályzat jóváhagyásáról a nevelőtestületnek a 

beterjesztést követően harminc napon belül nyilatkoznia kell. 

 

 

Makó, 2000. szeptember 30. 

 

           Vigné Vári Anikó 

       diákönkormányzati összekötő tanár 


