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A Diákönkormányzat összetétele 
 

A felsıs osztályokból áll a szervezet úgy, hogy minden tanulócsoport 3 gyerekkel 
képviselteti magát, ıket általában titkos szavazással választják meg társaik. Mióta felvettük a 
környezetvédelmi irányultságot is, a 3 fıbıl az egyik tag a környezetvédelmi felelıs. 

 
Diákönkormányzati feladatok 
 

A tanulók intézményi döntési folyamatban való részvétele, jogai, gyakorlásának rendje 
 
Az osztályközösségek 
  
Az iskolai közösségek legalapvetıbb szervezete, a tanítási-nevelési folyamat alapvetı cso-
portja. Döntési jogkörébe tartoznak:  
 

• döntés az osztály belügyeiben.  
• az osztály diákbizottságának és képviselıjének megválasztása,  
• küldöttek delegálása az iskolai diákönkormányzatba,  

 
Tanulóink érdekeinek képviseletére iskolánk diákönkormányzatot hozott létre. A diákönkor-
mányzat munkáját e feladatra kijelölt, felsıfokú végzettségő és pedagógus szakképzettségő 
személy segíti, akit a diákönkormányzat javaslatára az intézményvezetı bíz meg ötéves idı-
tartamra. 
 
A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítı szervezete. A diák-
önkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény mőkö-
désével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A diákönkormányzat saját szerve-
zeti és mőködési szabályzata szerint mőködik.  
Jogait a hatályos jogszabályok, joggyakorlásának módját saját szervezeti szabályzata tartal-
mazza. A mőködéséhez szükséges feltételeket az intézmény vezetıje biztosítja a szervezet 
számára.  
A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény 
mőködésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.  
A diákönkormányzat szervezeti és mőködési szabályzatát a diákönkormányzat készíti el és a 
nevelıtestület hagyja jóvá. Az iskolai diákönkormányzat élén, annak szervezeti és mőködési 
szabályzatában meghatározottak szerint választott diákönkormányzati vezetı illetve az iskolai 
diákbizottság áll, a vezetıség tagja a diák környezetvédelmi felelıs is. 
A diákönkormányzat minden tanévben – az iskolai munkarendben meghatározott idıben – 
diákközgyőlést tart, melynek összehívását a diákönkormányzat vezetıje kezdeményezi. A 
diákközgyőlés napirendi pontjait a közgyőlés megrendezése elıtt 15 nappal nyilvánosságra 
kell hozni.  
A diákönkormányzat szervezeti és mőködési szabályzatát az intézmény belsı mőködésének 
szabályai között kell ırizni. A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit 
– az igazgatóhelyettessel való egyeztetés után – jelen szabályzat 5.8 fejezetében írottak szerint 
szabadon használhatja.  
 
 
 
 
 



A diákönkormányzat véleményét – a hatályos jogszabályok szerint – be kell szerezni  
• az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása elıtt,  
• a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása elıtt,  
• az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor,  
• a házirend elfogadása elıtt  
 
A vélemények írásos vagy jegyzıkönyvi beszerzéséért az intézmény igazgatója felelıs. A 
jogszabály által meghatározott véleményeztetésen felül az intézmény nem határoz meg olyan 
ügyeket, amelyekben a döntés elıtt kötelezı kikérni a diákönkormányzat véleményét. 
 
Célunk, hogy a társas élet szabályai a diákok és a felnıttek közötti párbeszéd során a diákok 
felelıs részvételével alakuljanak ki, és az iskolai munkát a tanulók és tanárok közötti sokrétő 
csapatmunka jellemezze. 
A diákönkormányzat a tanulók önirányító közössége, amelynek keretében a tanulók a peda-
gógus irányítóval együtt, saját fejlettségüknek megfelelıen önállóan intézik saját ügyeiket, 
tagsági viszonya önkéntes, célirányos tevékenységéhez viszont szervezettségre van szükség. 
 
Feladatok: 

• olyan közös érdekeken alapuló közös és konkrét célok kijelölése, amelyek nem sértik az 
egyéni érdekeket, azokkal összhangban vannak 

• a kialakított, meglévı vagy hagyományokon alapuló közösségi munkálatok, közösségépítı 
tevékenységek fejlesztése 

• a közösség érdekeit szolgáló, cselekvésre késztetı tevékenységek szervezése 
• olyan közösség kialakítása, fejlesztése, amely büszke saját közösségének sikereire, értékeli 

más közösségektıl megkülönböztetı tulajdonságait. 

 
 
Egyéb feladatok az egyes tanévekre: 
 

- megrendezzük évente az „Állatok világnapját” októberben (házi kedvencek bemuta-
tója) 

- megvitatjuk a Házirendet 
- közös Mikulás-napot tartunk (beöltözött szereplıkkel) 
- farsangi mulatságot szervezünk osztálykeretben  
- támogatjuk szervezımunkánkkal a papírgyőjtéseket, melyek során a környezettuda-

tos viselkedés elsajátítható, és egyéb környezetvédelmi programokhoz is kapcsoló-
dunk 

- a Fordított napon programot állít össze valamelyik osztály (az elızı évi nyertes) 
- egy napot együtt töltünk tanítás nélkül év évgén (DÖK-nap) lehetıleg kirándulással 
- pályázatot írunk ki a felsısök számára; évenként versenydolgozatot írhatnak egy elı-

re meghatározott témában (3-5 oldal terjedelemben) 
- meghirdetjük a felsıs „Ki mit tud”-ot 
- egészségvédelmi elıadásokat szervezünk a Védınıvel közösen a 7-8. osztályosok és 

az 5-6. osztályosok körében testi és lelki higiéné témákban 
- a mindenkori 7. osztályosok megszervezik a 8. osztályosok Kirepítı bálját 

 


