
 sA diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata 

 
1. Alapelvek és célok 

a) Az iskolai diákönkormányzat (továbbiakban IDÖ) célja, hogy létével és egész tevékenységévei 
közösségformáló erőként szervezze az iskola diákéletét, hozzájáruljon az iskola egészének 
fejlődéséhez, szellemi és anyagi gyarapodásához. 
Valljuk, hogy egy iskola jó szellemét a diákok egymás közötti viszonya, valamint a tanár-diák 
kapcsolat minősége határozza meg. Ezért tevékenységünkkel arra törekszünk, hogy az ún. 
"porosz típusú" kapcsolatrendszert felszámolva, tanár és diák között demokratikusabb, 
előítéletektől mentes partneri viszony alakuljon ki. 
Fontosnak tartjuk továbbá, hogy az IDÖ szoros kapcsolatot alakítson ki a nevelőtestülettel, a 
szülök képviselőivel és más iskolák diákönkormányzataival. 

b) A diákönkormányzat fontos szerepet tölt be abban, hogy a demokratikus   politikai kultúra 
elsajátíttatásával felkészítse a tanulóifjúságot a politikai jogok teljességével bíró állampolgári 
létre. 

 
2. Szervezeti felépítés és működés 
 

a) Az IDÖ minden tanítási év kezdetén alakul meg és minden tanítási év végén automatikusan 
feloszlik. 
Az alakuló ülést minden tanévben az első tanítási napot követő négy héten belül kell 
összehívni. Az első évfolyam a képviselőit október l - ig választja meg. 

b) Tagok: az újonnan alakuló diákönkormányzatba minden nappali tagozatos osztálynak egy 
választott képviselőt kell delegálniuk, valamint minden osztálynak választania kell egy 
helyettest is, aki az osztályképviselő hiányzása esetén az adott osztály érdekeit képviseli az 
aktuális gyűlésen. A választott képviselők az IDÖ üléseire kötelesek eljárni, illetve távollétüket 
igazolni.  
A képviselők az IDÖ üléseiről az osztályfőnöki órán kötelesek beszámolni osztálytársaiknak. 
Ezen feladatuk teljesítésében az osztályfőnökök támogatását, segítségét élvezik. 
Az osztályképviselő visszahívását kezdeményezheti az IDÖ - (ha az ülésekről igazolatlanul 
távol marad) illetve az osztály - (ha feladatát nem teljesíti elfogadhatóan). A visszahívás akkor 
érvényes, ha az IDÖ illetve az osztály tanulóinak 50%-a + l fő egyetért. 
 

c)  Az IDÖ vezetősége: 
 

 A vezetőséget a közgyűlés által megválasztott elnök és helyettese alkotja 

 A vezetőségi tagokat az IDÖ egyszerű többséggel választja, illetve hívja vissza.  

 A vezetőség feladata, hogy az IDÖ illetve vezetőségi megbeszéléseket előkészítse, a 
szükséges információs anyagokat beszerezze. 

 Vezetőségi megbeszéléseket legalább havonta tartani kell. Összehívása a vezetőség 
feladata. 

 A vezetőség feladata a diákok munkáinak koordinálása és figyelemmel kisérése, az 
információáramlás elősegítése. 

 A vezetőség jogai: 

 felelősséggel nyilatkozhat az IDÖ nevében 

 képviseli az IDÖ-t 

 gazdálkodik 10000 Ft-ig az IDÖ pénzével 

 munkájáról minden IDÖ ülésen köteles beszámolni. 

  
d) A diákönkormányzat havonta legalább egy alkalommal összeül. Az ülést az IDÖ vezetősége 

hívja össze. 
 
 e) Az IDÖ határozatképes 

 ha tagjait az ülés helyéről és idejéről legalább 3 nappal előbb tájékoztatták, 

 ha a megválasztott képviselők 50%-a + 1 fö jelen van (osztályonként 1 fővel számolva), 

 ha az IDÖ vezetőségének legalább 1 tagja jelen van. 
 

f) Az IDÖ ülésein az iskola valamennyi tanulója és pedagógusa állandó részvételi és 
tanácskozási joggal részt vehet. 



 
g)  A diákönkormányzat évente választja egyszerű többséggel a diákmozgalmat segítő 

pedagógust, akinek feladata az iskolai diákmozgalom szervezése, tevékenységének 
összehangolása, támogatása. 

 
3. Jogok 
 

a) A diákok alapvető joga, hogy képviselői az IDÖ útján részt vegyenek az érdekeiket érintő 
döntések meghozatalában, az iskola 

 tevékenységének irányításában. 
b) A nevelőtestületi értekezletre - tanácskozási joggal - meg kell hívni a tárgy szerinti egyetértési 

joggal is rendelkező diákönkormányzati vezetőt. 
c) A neveléssel és oktatással, az iskolai élettel, az iskola és a társadalom környezete közötti 

kapcsolatokka1 összefüggő ügyekben a diákönkormányzat döntési, egyetértési, véleményező 
és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. Az iskola mindenkori vezetősége köteles ezen jogkörök 
gyakorlását a hatályban lévő törvény által szabályozott módon a diákönkormányzat részére 
biztosítani. 

d) A diákönkormányzatot megilleti az a jog, hogy az iskolában hozott döntésekbe be legyen 
vonva, hogy tevékenységéhez, működéséhez az iskola vezetőségétől, a pedagógusoktól 
megfelelő segítséget és támogatást kapjon. 

 
4. Feladatok 

a)  Az IDŐ-nek minden tanév elején éves programot kell készíteni, és ezt vagy faliújságon ki kell 
függesztenie megtekintésre, vagy az iskola honlapján kell nyilvánosságra hoznia. 

b)  Tanév végén a program végrehajtásáról beszámolót készít. 

  
c)   Figyelemmel kíséri az osztályok tanulmányi eredményeit, tanulmányi versenyek 

megszervezésében segédkezik. 
 
d)  Felügyeli: 

 az iskolarádiót, 

 az iskolaújságot, 

 az iskolai évkönyvet, 

 a faliújságot.  
Ezek működését folyamatosan figyelemmel kíséri és támogatja, megszervezésében 
segítséget nyújt. 
 

e)  Kezdeményezi a diáksportkör létrejöttét, és szabályozza működési rendjét. 
 
f)  Kezdeményezi szakkörök és önképzőkörök létrejöttét. 
 
g)  A meglévő hagyományokat ápolja, új iskolai hagyományok megteremtésén fáradozik. 
 
h)  Iskolai ünnepségek, rendezvények szervezésében részt vesz. 
 
i) Képviseli a diákok érdekeit, panaszaik, problémáik kivizsgálását kezdeményezheti, 

vonatkozhat ez a tanár-diák konfliktusra vagy bármely más problémás ügyre, fegyelmi 
vétségre. 

 
Budapest, 2010. szeptember 1. október 15. 
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