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2. számú melléklet 
 

A DIÁKÖNKORMÁNYZAT  
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

 
A diákönkormányzat célja, feladata 
A diákönkormányzat célja a diákok érdek képviselete, a diákélet szervezése. Ezen belül szabad-
idős programok, a tanulók érdeklődésének megfelelő tevékenységi formák kezdeményezése, 
megvalósítása. 
 
Alapvető célja: 

 az iskolai munka segítése 
 a diákjogi képviselet mellett tanulóink részére programok, kikapcsolódási lehetőségek biztosí-

tása 
 az osztályközösségek, és az iskolaközösség kialakítása, formálása 
 környezet megóvása, szépítése 
 folyamatos a kapcsolattartás az iskolavezetéssel, a tantestülettel és az osztályokkal 
 érdekegyeztetés, érdekérvényesítés az iskolavezetéssel 

 
Az iskolai diákönkormányzat üléseit havonta egyszer tartja. 
A havonkénti ülésen értékeli az előző hónap munkáját, kijelöli az elkövetkező hónap feladatait, 
megnevezi a felelősöket. 
 

A diákönkormányzat tagjai 
1. A diákönkormányzatot az osztályokhoz, tartozó tanulók alkotják.  
2. A diákönkormányzat minden tagjának joga a tisztségviselők megválasztásában részt venni, 
mint választható és választó személy. 
3. A diákönkormányzat minden tagjának joga a diákönkormányzat bármely vezetőségi tagjához 
kérdést intézni, és arra érdemleges választ kapni. 
 

A diákönkormányzat szervezeti felépítése és működése 
 
1. A tanulóközösségek 
Az osztályközösségek demokratikus szavazással képviselőket választanak. Negyediktől nyol-
cadik osztályig 2-2 fő vesz részt az iskolai diákönkormányzat munkájában. 
A tanulóközösségek választott képviselői a tanulóközösség érdekvédelmét, életének 
szervezését látják el. A diákönkormányzat ülésein minden osztályból az osztály által választott 
DÖK- képviselők vesznek részt, akik tájékoztatják az osztályközösséget az elhangzott témákról, 
és a meghozott döntésekről. Képviselik az osztály véleményét a diákokat érintő kérdésekben. 
 
2. A diákönkormányzat vezetősége 
Az iskolai diákönkormányzat vezetőségét a diákönkormányzat tagjai titkos szavazással választ-
ják meg. 
A diákönkormányzat vezetősége 2 főből áll. Munkájukat segítő tanár felügyeli. 
A vezetőség tagjai közül a következő tisztségviselőket választja meg: 

 elnök  
 elnökhelyettes  

A diákönkormányzat diákvezetője a vezetőség elnöke. 
A diákvezető feladata a DÖK- üléseinek az összehívása, előkészítése, levezetése, a hozott 
döntések, határozatok végrehajtásának figyelemmel kisérése. 
 
 



41  

A diákönkormányzat vezetősége: 
Részt vesz a szabadidős, tanórán kívüli iskolai programoknak megszervezésében. 
Tagjain keresztül tájékoztatja a tanulóközösségeket a döntésekről. 
Elfogadja a diákönkormányzat éves munkatervét. 
Rendelkezik a diákönkormányzat rendelkezésére álló pénzeszközök felett. 
Csatlakozhat más diákönkormányzatokhoz, terület vagy országos szervezet létrehozására. 
 
A diákönkormányzatnak kötelessége, hogy 

- személyi döntései, a szervezeti és működési szabályzat, valamint az éves munkaterv 
elfogadása előtt kikérje az őt megválasztó tanulóközösségek, tanulók véleményét. 
- évente egy alkalommal a tanulóközösségek tagjait összehívja és tájékoztassa a vezetőség 
által végzett munkáról. 

 
Képviselet, kapcsolattartás 
A diákönkormányzatot az iskola igazgatóságával, a nevelőtestülettel való kapcsolattartásban, 
tárgyalásban a diákönkormányzatot segítő nagykorú személy képviseli. 

  
A Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a Diákönkormányzat 2017. október 
12-én elfogadta. 
 
 
 
Csetény, 2017. október 12. 
 
 
 
        Somogyi Katalin 
          Diákönkormányzat munkáját segítő tanár 
  

  

  

  

  

  

 
 

 
 
 
 
 
 




