
A Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 

diákönkormányzatának  

Szervezeti és működési szabályzata 
 

 

 

Ezen szervezeti és működési szabályzat az iskola tanulói, tanulóközösségei által létrehozott 

diákönkormányzat szervezeti felépítését és működési rendjét szabályozza.  

 

 

 

A diákönkormányzat célja, feladata. 

 

1. A diákönkormányzat feladata, hogy tagjainak érdekeit képviselje, az érintett tanulók 

érdekében eljárjon.  

2. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.  

3. A diákönkormányzat a tanulói érdekképviseleten túl részt vesz az iskolai élet alábbi 

területeinek segítésében, szervezésében is: 

 a tanulmányi munka (versenyek, vetélkedők, pályázatok stb.), 

 tanulói ügyelet, iskolai felelősi rendszer, 

 sportélet, 

 túrák, kirándulások szervezése, 

 kulturális, szabadidős programok szervezése, 

 a tanulók tájékoztatása (iskolai honlap, iskolaújság, iskolarádió). 

 

 

 

A diákönkormányzat tagjai 

 

1. A diákönkormányzatot az alábbi tanulóközösségekhez tartozó tanulók alkotják: 

 az anyaiskola alsó és felső tagozatos osztályainak diákjai 

 a nemesvidi tagiskola alsós osztályainak diákjai, 

 a művészeti iskolás osztályok diákjai,  

 a DSE, Firka diákújság, diákrádió, iskolai szakkörök, diákkörök közösségeinek 

diákjai. 

A diákönkormányzat tagjai lesznek az iskolával tanulói jogviszonyban álló diákok. A 

diák-önkormányzati tagság megszűnik a tanulói jogviszony megszűnésekor. 

2. A diákönkormányzat tagjai egyidejűleg más diákönkormányzatnak is tagjai lehetnek 

(pl. Zeneiskola, stb.). 

 

 

 

A diákönkormányzat jogai 

 

1. A diákönkormányzat minden tagjának joga a tisztségviselők megválasztásában részt 

venni, mint választó, illetve mint választható személy. 

2. A diákönkormányzat minden tagjának joga a diákönkormányzat bármely 

tisztségviselőjéhez kérdést intézni, és arra érdemleges választ kapni. 

3. A diákönkormányzat joga, hogy a jogszabályban meghatározott iskolai 

dokumentumokat véleményezze, azokhoz javaslatokat adjon. 
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4. Dönt a saját működésének rendjéről. 

5. Dönt a DÖK segítő pedagógus diákönkormányzati képviseletéről. 

6. A diákönkormányzat dönt a saját tájékoztatási rendszeréről. 

7. Dönt az iskolai tájékoztatási rendszer (iskolaújság, iskolarádió, honlapp, stb.) 

szerkesztőségének tanuló vezetőjének és munkatársainak személyéről. 

8. A diák-képviselőtestület 

 megválasztja a diákönkormányzatot képviselő személyeket az iskolaszékbe; az 

iskola igazgatóságával, a nevelőtestülettel való kapcsolattartásra, 

 részt vesz a tanulók szabadidős, tanórán kívüli iskolai programjainak 

megszervezésében; 

 tagjain keresztül tájékoztatja a tanulóközösségeket az igazgatóság 

tevékenységéről, döntéseiről; 

 a tanulóközösségek javaslata alapján felkéri a diákönkormányzat munkáját 

segítő nagykorú személyt (DÖK segítő pedagógus), 

 az iskola szervezeti és működési szabályzata alapján együttműködési 

megállapodást köthet a nevelőtestülettel; 

 elkészíti és elfogadja a diákönkormányzat éves munkatervét; 

 rendelkezik a diákönkormányzat által felhasználható pénzeszközökről; 

 a nevelőtestület véleményének figyelembevételével dönt egy tanítás nélküli 

munkanap programjáról; 

 évente egy alkalommal megszervezi a diákközgyűlést (küldöttgyűlést), 

amelyen áttekintik a diákjogok érvényesülését; 

 minden tanév szeptemberében megszervezi az új iskolai diákvezetők 

(diákpolgármester, diák-alpolgármester) megválasztását; 

 csatlakozhat a diákönkormányzatok területi vagy országos szervezetéhez, 

szövetségéhez. 

 

 

 

A diákönkormányzat szervezeti felépítése és működése 

 

 

A tanulóközösségek 

 

1. A diákönkormányzathoz tartozó tanulóközösségek (osztályok, szakkörök, diákkörök) 

tagjaik közül 2-5 fős vezetőséget és 2 fő diák-képviselőtestületi küldöttet (képviselőt) 

választanak. 

2. A tanulóközösségek vezetőségének tagjai az alábbi feladatokat láthatják el:  

 titkár, 

 sportfelelős,  

 kultúrfelelős, 

 stb. 

3. A tanulóközösség választott vezetősége a tanulóközösség érdekvédelmét, közösségi 

életének szervezését látja el. Üléseit szükség szerint tartja. Munkájáról köteles 

folyamatosan tájékoztatni az őt megválasztó közösséget. 

4. A tanulóközösség által választott küldöttek képviselik az őket választó 

tanulóközösségeket a diákönkormányzat iskolai vezetőségében, illetve tájékoztatják 

megválasztóikat az iskolai vezetőség tevékenységéről, az aktuális feladatokról. 
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Az iskolai diákönkormányzat vezetősége 

 

1. Az iskolai diákönkormányzat vezetősége a diák-képviselőtestület, mely a 

tanulóközösségek által megválasztott képviselőkből áll.  

2. Az iskola diákközössége közvetlenül választja meg a diák-képviselőtestület 

tisztségviselőit, a diák-polgármestert és a diák-alpolgármestert. 

3. A diák-képviselőtestület a tagjai közül a következő tisztségviselőket választhatja meg: 

 szabadidő-felelős, 

 sportfelelős,  

 kultúrfelelős,  

 pénztáros, 

 jegyző, 

 stb. 

 

 

A DÖK Képviselőtestület működésének szabályai 

 

1. A DÖK képviselőtestület üléseit éves munkaterv szerint havonta tartja. 

2. A diák-képviselőtestület ülései – a személyi ügyek tárgyalását kivéve – nyilvánosak.  

3. A diák-képviselőtestület külön döntése alapján más ügyben is tarthat zárt ülést.  

4. A diák-képviselőtestület döntéseit szóban, egyszerű többséggel hozza. Külön döntés 

alapján a döntést titkos szavazással is meg lehet hozni.  

5. A diák-képviselőtestület üléseiről írásos emlékeztető (külön döntés esetén részletes, 

szó szerinti jegyzőkönyv) készül. Ennek készítésében a DÖK segítő tanár 

közreműködik.  

6. A diákpolgármester feladata a DÖK képviselőtestületi  ülések összehívása, 

előkészítése, levezetése, a hozott döntések, határozatok végrehajtásának figyelemmel 

kísérése. 

7. A diák-képviselőtestület kötelessége, hogy  

 személyi döntései, a szervezeti és működési szabályzat, valamint az éves 

munkaterv elfogadása előtt kikérje az őt megválasztó tanulóközösségek, 

tanulók véleményét; 

 évente 1 alkalommal a diákönkormányzat tagjait összehívja és tájékoztassa a 

vezetőség által végzett munkáról (diák-küldöttgyűlés). 

8. A diák-képviselőtestületi tagok megbízatása 1 tanévre szól. 

 

 

 

A diákönkormányzat képviselete, kapcsolattartása 

 

A diákönkormányzatot az iskola igazgatóságával, a nevelőtestülettel, illetve más külső 

szervezetekkel való kapcsolattartásban a vezetőség diákvezetője (diákpolgármester), vagy a 

diákönkormányzatot segítő nagykorú személy (diákönkormányzatot segítő pedagógus) 

képviseli.  
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Záró rendelkezések 

 

1. A szervezeti és működési szabályzat módosítását kezdeményezheti 

 a diákönkormányzat bármely tagja, 

 a diákönkormányzat bármely közössége, 

 a diák-képviselőtestület, 

 az iskola nevelőtestülete. 

2. A szervezeti és működési szabályzatot a diák-küldöttgyűlési képviselők véleményének 

meghallgatása után a diák-képviselőtestület fogadja el, majd az a nevelőtestület 

jóváhagyása után lép hatályba. 

 

Ezt a szervezeti és működési szabályzatot –a 2008. november 24-én megtartott diák-

küldöttgyűlés véleményének meghallgatását követően– a diákönkormányzat 

képviselőtestülete a 2008. december 1-jei ülésén elfogadta, a nevelőtestület elé terjesztette.  

 

 

 

Marcali, 2008. december 1. 

 

 

 

  Olasz Martina    Horváth Zoltánné 

         diákpolgármester   diákönkormányzatot segítő tanár 

 

 

 

 

 

Jóváhagyó záradék 

 

A Nevelőtestület az iskolai diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát a 2008. 

december 8-ai ülésén jóváhagyta. 

 

 

 

Marcali, 2008. december 8. 

 

 

 

       Kiss Lajos 

         igazgató 


