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A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium Diákönkormányzatának
Szervezeti és Működési Szabályzata
1.

A gimnázium diákönkormányzata aluról építkező közösségi szervezet,
amelynek tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.
A gimnázium diákönkormányzata nem politikai, illetve etnikai közösségi
szervezet, nem kíván semmilyen iskolán kívüli egyesülés, egyesület,
szervezet részeként tevékenykedni.
Legfontosabb feladatának egyrészt az iskolai közösségi élet szervezését, a
nevelőtestület véleményének meghallgatásával annak mind színvonalasabb
segítését, másrészt a diákok érdekeinek képviseletét tartja.
A tanulókat jogaik gyakorlásában és képviseletében a diákönkormányzat
segíti.

2. Szervezeti felépítése a következő
A diákönkormányzat munkáját az e feladatra kijelölt, felsőfokú
végzettségű és pedagógus szakképzettségű személy segíti, akit a
diákönkormányzat javaslatára az intézményvezető bíz meg ötéves
időtartamra.
Osztály-diákbizottságok: 2-3 fő, akik az osztályfőnökkel együttműködve a
kétirányú információáramlás legfőbb bázisai.
Diáktanács: az osztály-diákbizottságok 1-1 tagjából és a különböző
tevékenységekben
együttműködő
diákközösségek
által
választott
küldöttekből áll.
Az iskolai diáktanácsot 5-7 fős vezetőség irányítja a következő területek
szerint:






diáktanács elnöke
diáktanács-elnökhelyettese
diáktanács gazdasági felelőse
diáktanács kulturális felelőse
diáktanács sportfelelőse

 egyéb meghatározott tisztségek
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A diákönkormányzat iskolai vezetőségét az iskola valamennyi tanulója
választja delegáltjain keresztül. Az elnököt a vezetőség tagjai közül
választják.
Választást kell lebonyolítani abban az esetben, ha az iskola diákjainak
30%-a kéri, valamint a megválasztott diákvezetőség lemond (tanulmányait az
iskolában befejezi).
A diáktanács vezetősége képviseli a diákközvéleményt, tartja a
kapcsolatot az iskolavezetéssel, valamint a diákönkormányzatot segítő
tanárral. Állást foglalhat mindazon kérdésekben, amelyeket a vonatkozó
törvények szellemében jelen szabályzat a diákönkormányzat jogköreként
meghatároz.
A diáktanács rendszeresen ülésezik, de szükség esetén bármikor
összehívható.
A diáktanács összehívását kezdeményezheti a diáktanács vezetősége, a
diákönkormányzatot segítő tanár és az iskola vezetése.
A diáktanács üléseire meghívhatók az iskola diákjai, a nevelőtestület
tagjai, illetve az iskola vezetése. A meghívottak tanácskozási joggal vehetnek
részt az üléseken.
Iskolagyűlés: évente 2, de szükség szerint többször is összehívható fórum,
melynek résztvevőire és témájára a diáktanács, a nevelőtestület és az
iskolavezetés egyaránt tehet javaslatot.
A diákok az őket ért sérelem orvoslásáért közvetlenül az osztálydiákbizottsághoz fordulhatnak, amelyek a diáktanácson, illetve a
diákvezetőségeken keresztül tartják a kapcsolatot az iskola vezetőségével.
A diákönkormányzat működésére vonatkozó jogokat a 2011. évi CXC
törvény A nemzeti köznevelésről tartalmazza (különös figyelemmel a 25.§; a
26. § g, p, és q pontjaira; a 39. §; a 43. § és meghatározóan a 29. fejezetben
foglaltakra: A tanulók közösségei, a diákönkormányzat előírásaira; a 69. §;
73. §; 83. §; 84. §; 94. § vonatkozó részeire).
A tanulóközösségek döntési jogkört
véleményének meghallgatásával:

gyakorolnak,

 saját közösségi életük megszervezésében,
 tisztviselőik megválasztásában,
 a diák-önkormányzati képviselő megválasztásban.
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a

nevelőtestület

A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt:
 működésről,
 a
diákönkormányzat
működéséhez
biztosított
felhasználásáról,
 hatásköri gyakorlásáról,
 egy tanítás nélküli munkanap programjáról.

eszközök

A diákönkormányzat a diákokat érintő kérdésekre vonatkozóan véleményt
nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény működésével és a
tanulókkal kapcsolatos kérdésben:
 a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések meghozatalánál,
 a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetésekor,
megszervezésekor,
 a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének
kialakításánál,
 a menzai ebédeltetési rend kialakításában (amennyiben igény van
rá),
 a diákokat érintő különböző díjak, kitüntetések odaítélésénél.
Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének
kikérése kötelező, illetőleg amelyekben egyetértési jogkört gyakorol,
továbbá, ha a diákönkormányzat képviselőjét a tárgyalásra meg kell hívni, az
előterjesztést, meghívót – ha a jogszabály másképp nem rendelkezik – a
határidő előtt legalább tizenöt nappal meg kell küldeni a diákönkormányzat
részére.
A
diákönkormányzat
feladatainak
ellátásához
térítésmentesen
használhatja az iskola helységeit, berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az
iskola működését.
Az iskolai diákönkormányzat képviselőt delegálhat az iskolaszékbe.
DÖK-vezető

DÖK patronáló tanár
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