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DIÁKÖNKORMÁNYZAT 

  

   

Szervezeti és Működési Szabályzat 

  

  
 

2017/2018. 

  

  
 

Jelen szervezeti és működési szabályzat a Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános 

Iskola tanulói, tanulóközösségei által létrehozott diákönkormányzat szervezeti felépítését és 

működési rendjét szabályozza. 

  

A Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát a Diákönkormányzat fogadta el, és 

a Nevelőtestület hagyta jóvá. 

  

I. FEJEZET 
  

A Diákönkormányzat feladata, céljai 
  

1.                       A Diákönkormányzat az iskolával tanulói jogviszonyban álló diákok 

érdekképviseleti, érdekvédelmi fóruma. 

2.                        A Diákönkormányzat érdekvédelmi tevékenységét 

alaptevékenységként, elsődleges feladatként és célként kezeli. 

3.                       A Diákönkormányzat céljainak megvalósítása érdekében használja 

gazdasági és egyéb forrásait. 

4.                       Diákprogramok szervezésével a diákok szabadidejének hasznos 

eltöltését segíti. 

5.                       Tagjai számára képviseletet biztosít, jogsértés esetén tagjai számára 

érdekvédelmi segítséget nyújt. 

6.                       A diákönkormányzat a tanulói érdekképviseleten túl részt vesz az 

iskolai élet alábbi területeinek segítésében, szervezésében: 

- Tanulmányi munka 

- Sportélet 

- Szabadidős tevékenységek szervezése, segítése 

- Környezetvédelem 

- Kulturális programok 

- Ügyeleti és portai szolgálat 

  

7.                       A diákönkormányzat tagjainak rendszeres tájékoztatása, figyelmük 

felhívása az aktuális eseményekre, programokra. 

  

  

  

A Diákönkormányzat dönthet (a nevelőtestület véleményének kikérésével) 

  

                     Saját működéséről 

                     Tisztségviselők megválasztásáról 
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                     Szervezeti és működési szabályzatról 

                     Az iskolai diákönkormányzat tájékoztatási rendszerének létrehozásáról, 

működéséről 

  

  

A diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol: 

  

                     A házirend elfogadásáról, ill. módosításáról 

                     A tanulók jutalmazásával, büntetéseivel kapcsolatos ügyekben 

                     Az iskola szervezeti és működési szabályzat meghatározott pontjaival 

kapcsolatban 

  

  

II. FEJEZET 
  

A Diákönkormányzat szervezeti felépítése 
  

1.      A Diákönkormányzatnak alanyi jogon tagja a Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy 

Pál Általános Iskola minden tanulója, kivéve, ha írásban nyilatkozik ennek 

ellenkezőjéről. 

2.      A Diákönkormányzat alapegységei az osztályok. 4.osztálytól két főt delegál a 

Diákönkormányzat vezető testületébe, az Iskolai Diáktanácsba. 

3.      A Diákönkormányzat elnökét az Iskolai Diáktanács választja egy tanévre. 

4.      A Diákönkormányzat munkáját a diákmozgalmat patronáló pedagógus segíti. 

  

  

  

III. FEJEZET 
  

A Diákönkormányzat jogkörei 
  

1.   A jogszabályok felhatalmazása alapján a Diákönkormányzat dönt 

  

         a diákönkormányzati tájékoztatási rendszerről, 

         saját működésének kérdéseiről, hatáskörei gyakorlásáról, és a működéséhez 

biztosított anyagi eszközök felhasználásáról 

  

2.   A Diákönkormányzatnak egyetértési joga van 

  

         ünnepélyek rendje, hagyományápolás, 

        diákönkormányzattal és más diákképviselőkkel történő 

iskolavezetői kapcsolattartás rendje, 

         a Diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek 

biztosítása (helyiség, berendezések, költségvetési támogatás), 

         a Diákönkormányzat részére biztosított helyiségek kijelölése, 

használati rendjének megállapítása, használati jogának megvonása, 

         tanulói véleménynyilvánítás rendszere, 

         tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és fo 

rmái, 

         tanulók jutalmazásának elvei és formái, 
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         fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei, 

        tanulói jogviszonnyal összefüggő bármely egyéb kérdés 

szabályozásakor. 

         Az iskolai Házirend elfogadásakor és módosításakor. 

  

  

3.   A Diákönkormányzat véleményét kötelező kikérni 

  

         A tanulók nagyobb közösségét érintő kérdésekre vonatkozó döntések 

meghozatalához. 

         A tanulói pályázatok és versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez. 

         Tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásához. 

  

4.   A Diákönkormányzatnak joga van általános javaslattételre és véleményezésre a 

nevelési-oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi 

kérdésben. 

  

5.   A tanulók véleménynyilvánítását felettes fórum (nevelőtestület, igazgató, szülői 

szervezet, fenntartó elé viszi.) 

  
  
  

IV. FEJEZET 

  

  

A Diákönkormányzat vezető testülete, az iskolai diáktanács  
  

A diákönkormányzat a 4-8. évfolyam 2-2 tanulója alkotja 

A diákönkormányzat minden tagjának joga a tisztségviselők megválasztásában részt venni, 

mint választó és választott személy- 

A diákönkormányzat bármely tagjának joga a diákönkormányzat bármely tisztségviselőjéhez 

kérdést feltenni, és arra érdemleges választ kapni. 
  
  

1.   Az Iskolai Diáktanács tagjai az osztályok diákönkormányzati képviselői 

(osztályonként két fő). 

2.   Az Iskolai Diáktanács tagjai titkos szavazással maguk közül elnököt választanak. 

3.   Az Iskolai Diáktanács tagjai közül megválasztja egyéb felelőseit. A felelősök 

megválasztásának szabályai megegyeznek az elnök megválasztásának szabályaival. 

4.   Az Iskolai Diáktanács évente elfogadott ülésrendje és a tervezett napirendek 

figyelembevételével legalább 2 havonta ülésezik. Az ülés összehívásáról a 

Diákönkormányzat elnöke gondoskodik. 

5.   Az Iskolai Diáktanács határozatait egyszerű többséggel történő nyílt szavazással 

hozza. Szavazategyenlőség esetén a Diákönkormányzat elnökének szavazata dönt. 

6.   Az Iskolai Diáktanács ülésein az oktatási intézmény minden pedagógusa és tanulója 

véleményezési joggal részt vehet. 
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 DIÁKTANÁCSTAGOK  

2017-18-as tanév 

 

5.a   Németh Klaudia 

   Varga Edit   

 

5.b   Nagy Júlia 

   Kovács Mátyás 

 

6. a   Tófalvi Zalán 

   Horváth Jázmin 

helyettes  Galavics Virág 

 

6. b   Csapó Júlia 

Szabó Luca 

helyettes  Plechl Csongor 

 

7. a    Zombó Máté 

   Kóbor Márkó 

 

7.b   Rabi Balázs 

            Halász Gergő 

helyettes  Fülöp Benedek 

 

 

8. a   Bencze Léda  

   Németh Fanni  

helyettes  Németh Annamária 

 

 

8. b   Csapó Bettina 

   Tóth Tamara 

helyettes  Bezerédi Botond 

 

    

       

Diákönkormányzatot segítő tanár: Horváth Eszter 

• Az osztályközösségek vezetőségének tagjai az alábbi  feladatokat  látják el:  

   

 osztálytitkár  (tagja a diáktanácsnak) 

 osztálytitkár-helyettes 

 kultúrfelelős  

 sport-, túra- és egészségvédelmi felelős,  

 környezetvédelmi felelős  

 faliújság-felelős 

• A diáktanács tagjai közül a következő tisztségviselőket, ill.  munkacsoport-

vezetőket választja meg:  
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 diáktanácstitkár  

 titkárhelyettes 

 a sport- és egészségvédelmi munkacsoport vezetője 

 a kulturális munkacsoport vezetője  

 a környezetvédő munkacsoport vezetője 

  a faliújság munkacsoport vezetője 

  
 

  

V. FEJEZET 

  

 A Diákönkormányzat elnöke 
  

1.   Az Iskolai Diáktanács kijelölt tagjait jelölhetik elnöknek. A jelöléshez legalább 

három fő jelölése szükséges. A tagok önmagukat is jelölhetik. 

2.   A szavazás titkos. A szavazás akkor érvényes, ha a szavazásra jogosultak legalább 

kétharmada jelen van, és az érvénytelen szavazatok száma nem haladja meg a leadott 

szavazatok 5%-át. 

3.   A Diáktanács elnökének megbízatása egy tanévre szól. A tanév első ülésén meg kell 

választani. 

4.   A Diáktanács elnökének feladatai: 

         összehívja és vezeti az Iskolai Diáktanács üléseit, 

         külső szervezetek felé képviseli a Diákönkormányzatot, 

         iktatja az Iskolai Diáktanács üléseiről készült jegyzőkönyveket. 

  

A diákönkormányzat vezetősége: 

  

  

A vezetőség döntéseit szóban, egyszerű többséggel hozza. 

  

  

A Diákönkormányzat elnökének és helyettesének feladatai: 

  

  

         Vezetik az osztálygyűlés üléseit. 

         Kapcsolatot tart az osztály és az Iskolai Diáktanács között. 

         Az Iskolai Diáktanács ülésein képviseli az osztályt. 

         Véleményt kér az osztály tagjaitól. 

  

  

A diákönkormányzat üléseit éves munkaterv szerint havonta tartja. 

  

  

VI. FEJEZET 

  

A patronáló pedagógus 
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1.   A Patronáló Pedagógust a Nevelőtestület kéri fel a Diákönkormányzat munkájának 

segítésére. 

2.   A Patronáló Pedagógus feladatai: 

         kapcsolatot tart a Nevelőtestület és az Iskolai Diáktanács között, 

         összehívja az Iskolai Diáktanácsot (adott esetben) 

         Diákönkormányzat önkormányzatiságát nem sértve segíti annak munkáját, 

         aktívan részt vállal az információáramlás folyamatában. 

3.   Állandó résztvevője az Iskolai Diáktanács üléseinek, a Patronáló pedagógus az 

Iskolai Diáktanács ülésein napirendi pontot terjeszthet elő, felszólalhat, 

véleményezhet. 

  

VII. FEJEZET 

  

A Diákönkormányzat tagjainak jogai 
  

         A Diákönkormányzat tisztségeire választhat és válaszható. Ez a jog el nem 

vonható. 

         Diákönkormányzati tagságától az iskola tanulóit megfosztani, illetve a 

diákönkormányzat munkájából kizárni nem lehet. 

         Igénybe veheti a Diákönkormányzat, illetve az Iskolai Diáktanács által 

biztosított lehetőségeket, szolgáltatásokat. 

         Érdekvédelmi segítséget kérhet a Diákönkormányzattól, annak vezető 

szervétől. Az érdekvédelmi segítség nem tagadható meg. 

         Kérdéseivel, javaslataival, kezdeményezéseivel, véleményével közvetlenül 

fordulhat az Iskolai Bizottság minden tagjához, a Diákönkormányzat Elnökéhez, 

a Patronáló Pedagógushoz. 

         Kérdéseire, javaslataira, kezdeményezéseire, véleményére harminc napon 

belül érdemi választ kell kapnia. 

  

VIII. FEJEZET 
  

A Diákönkormányzat kapcsolati rendszere 

  
2.   A Diákönkormányzat kapcsolatot tart: az Igazgatóval, az iskolavezetéssel, a 

Nevelőtestülettel,  a Szülői Munkaközösséggel. 

3.   A kapcsolattartásért a Diákönkormányzat Elnöke felel. 

4.   A Diákönkormányzat az információkat a kapcsolati hálón keresztül folyamatosan 

áramoltatja; az Elnök illetve a felelősök a megszerzett információkkal rendszeresen 

ellátja a Diákönkormányzat tagjait, tisztségviselőit. 

5.   A kapcsolattartás módjai egyedi esetekben eltérő, megállapodás, megegyezés 

szerint. 

  

IX. FEJEZET 
  

A Diákönkormányzat gazdálkodása 

  
1.   A gazdálkodásra vonatkozó általános szabályok szerint gazdálkodik 

2.   A Diákönkormányzat forrásaival szabadon gazdálkodik. A rendelkezésre álló 

pénzeszközök felhasználásáról az Iskolai Diáktanács egyszerű szótöbbséggel dönt. 

3.   A Diákönkormányzat bevételei 
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4.   A Diákönkormányzat kiadásai 

  

X. FEJEZET 
  

Záró rendelkezések 
  

1.   A Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát évente felül kell 

vizsgálni. Ezért a Diákönkormányzat Elnöke felel. 

2.   A Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatával kapcsolatban a 

Nevelőtestület egyetértési jogot gyakorol. A Nevelőtestület egyetértését csak abban az 

esetben tagadhatja meg, ha a Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 

jogszabályt, illetve felsőbb szabályozást (mint Házirend) sért, azzal ellentétes jogokat, 

kötelességeket, eljárásmódokat fogalmaz meg. 

  

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a Diákönkormányzat Elnöke terjesztette elő, 

és az Iskolai Diáktanács a hatályos szabályzások szerint jóváhagyta. 

  

A Nevelőtestület a Szervezeti és Működési Szabályzathoz egyetértését adta. 

 

A diákönkormányzat programterve a 2017-2018-as tanévre 

 

Szeptember 

 A diákönkormányzati tisztségviselők megválasztása az osztályközösségekben 

 A diáktanács megszervezése a 4-8. évfolyamon 

 A diáktanácstitkár megválasztása 

 Diákparlament 

 A munkacsoportok megalakítása /sport, faliújság, környezetvédő, kulturális, 

ügyeletvezető/ 

 Programterv összeállítása az osztályközösségek javaslatai alapján 

 Papírhulladék-gyűjtés 

 Az iskola környezetének rendezése 

 Faliújságok díszítése /felhívás, értékelés/ 

 Beszámolók az alakuló diáktanácsülést és a diákparlamentet követően a 

diákközösségnek 

 Szüreti fesztivál 

Október 

 Ünnepi megemlékezések, koszorúzás /aradi vértanúk, Felsőbüki Nagy Pál 

születésnapja, az 1956-os forradalom évfordulója/ 

 Ünnepi faliújságok készítése 

November 

 A Mikulás-programok előkészítése diáktanácsülésen, a sport és a kulturális 

munkacsoport összejövetelén 

 A környezetvédő munkacsoport megbeszélése, az osztálytermek ellenőrzése 

 A faliújság munkacsoport felhívása 

December 

 Mikulás- programok /alsós diáktársaink köszöntése saját készítésű ajándékkal és 

ünnepi műsorral, Mikulás disco, Mikulás kupa/ 
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 Fenyőfadíszítés az aulában 

 Karácsonyi játszóház 

 Ünnepi diáktanácsülés 

Január 

 Farsangi előkészületek /feladatok a diáktanács tagjainak és az osztályközösségeknek, 

nyitótáncosok próbái, hercegi pár választása, rajzpályázat az iskola díszítéséhez, 

farsangi faliújságok/ 

 Együtt szaval a nemzet a Kultúra napján 

Február 

 Farsangi karnevál 

Március 

 Ünnepi műsor március 15. tiszteletére 

 Faliújság-díszítés az ünnepre 

Április 

 Húsvéti faliújságok készítése 

 Az iskola környékének és a város köztereinek rendezése a Föld Napján 

 Költészet napja-láncversmondás 

Május 

 A gyermeknapi programok tervezése, szervezése /túra, vetélkedő, sportverseny/ 

 A diákközgyűlés előkészítése 

 Osztálykirándulások 

 

Június 

 Diákközgyűlés 

 Faliújság- és teremdíszítés ballagásra 

 A 8. osztályos diáktanácstagok jutalmazása, búcsúztatása 

 

Állandó feladataink: 

 Az ügyeleti munka szervezése és irányítása a 7.-8. évfolyamon /verseny, 

eredményhirdetés a diákközgyűlésen/ 

 A portai ügyelet szervezése, ellenőrzése az 5.-8. évfolyamon 

 Érdekvédelem, érdekképviselet 

 Az iskolai munka segítése, a házirend betartása és betartatása 

 Környezet- és egészségvédelem 

 Heti értékelések, jutalmazások, felhívások, beszámolók 

 

 

 

 

 

Fertőszentmiklós, 2017. szeptember 01. 

 

 


