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Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési
szabályzata
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 63. §- a alapján.
A, Diákönkormányzat
I. A Diákönkormányzat kereteinek jogszabályi kijelölése
1. A tanulók és a tanulóközösségek a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot
hoznak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre
kiterjed.
2. A diákönkormányzat munkáját a tanulók által felkért nagykorú személy segíti (iskolánkban
a Diákönkormányzat munkáját segítő tanár- Patronáló tanár), aki a diákönkormányzat
megbízása alapján eljárhat a diákönkormányzat képviseletében is.
3. A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) a
választó tanulóközösség fogadja el, és a nevelőtestület hagyja jóvá. Az SZMSZ
jóváhagyásáról a nevelőtestületnek a beterjesztést követő harminc napon belül nyilatkozni
kell. Az SZMSZ- t, illetve módosítását jóváhagyottnak kell tekinteni, ha a nevelőtestület
harminc napon belül nem nyilatkozik.
II. A Diákönkormányzat célja:
1. A tanulók érdekeinek képviselete a tanulókat érintő minden kérdésben.
2. A tanulók és az iskolavezetés, illetve a tantestület között az információáramlás biztosítása,
ezzel segítve a döntéshozatalok és döntések végrehajtását a diákság körében.
3. Az iskolai diákélet megszervezése, támogatása.
III. A Diákönkormányzat jogai:
1. A Diákönkormányzat—a nevelőtestület véleményének kikérésével — dönt:
a, saját működéséről;
b, a munkáját segítő tanár személyéről;
c, hatáskörei gyakorlásáról;
d, iskola diákönkormányzati tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működéséről
(iskolánkban: rádió, körözvény)
2. A Diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol a tanulókat érintő következő
kérdésekben:
a, jogszabályban meghatározott ügyekben az iskolai SZMSZ elfogadásakor és módosításakor;
b, házirend elfogadásakor, illetve módosításakor.
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3. Az iskolai Diákönkormányzat véleményét ki kell kérni:
a, a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések meghozatalánál;
b, a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához;
c, a tanulók fegyelmi ügyeiben;
d, a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez;
e, az iskolai ünnepélyek szervezésében
f, a tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásához (pl.: szakkörök)
g, a Diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési- oktatási
intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben
h, a tanév helyi rendjének elfogadásakor
i, a hit- és vallásoktatás idejének és helyének meghatározásához.
j, a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések meghozatalánál,
k, a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához,
l, a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez,
m, az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához,
n, a napközis és tanulószobai foglalkozásokra való felvétel, a kollégiumi és externátusi
elhelyezés iránti kérelem elbírálása elveinek meghatározásához,
o, a tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásához,
p, a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához,
q, külön jogszabályban meghatározott ügyekben.
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B, DÖK Szervezeti felépítése:

I. Diákközgyűlés
1. A diákság legfőbb döntéshozó, tájékoztató fóruma.
2. Résztvevői:
a, osztályonként kettő választott képviselő, fejenként egy szavazati joggal
b, a Diákönkormányzat munkáját segítő tanár (patronáló tanár)
3. Tisztségek:
a, elnök b, alelnök c, titkár
II. Diákönkormányzat munkáját segítő tanár
1. Felügyeli a Diákönkormányzat működésének törvényszerűségét, jogszerűségét;
2. Segíti a tájékoztatást az igazgatóság, a tantestület és a Diákönkormányzat között, valamint
továbbítja a Diákönkormányzat véleményét az iskolavezetés és a tantestület felé, és a
lehetőséghez mérten képviseli azt;
3. Tanácskozási és javaslattételi joggal részt vesz ülésein.
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C, DÖK működési szabályzata
I. Választások
1. A mandátumok a szavazást követő egy évre szólnak.
2. A Diákközgyűlés tagjait az osztályok választják meg, visszahívásukra csak az őket
megbízó osztálynak van joga.
3. A diákelnök megválasztása az évi rendes Diákközgyűlés során.
a, A diákelnököt a tanév első közgyűlésén választják meg.
b, A diákelnököt a jelöltek közül kell megválasztani.
c, A gyűlésen a képviselők titkos szavazással és egyszerű többséggel megválasztják a
jelöltekből a diákelnököt.
d, A diákelnök leváltásáról a Diákközgyűlés egyszerű többséggel (az összes szavazásra
jogosultak több mint fele)dönt.
II. Közgyűlés
1. Havonta legalább egy alkalommal
2. Szükség szerint többszöri közgyűlés összehívása
3. A közgyűlés szavazóképes: ha 50% + I fő (több minta fele) jelen van
4. Képviselje az osztály magát, akkor is, ha a DÖK- tagok hiányoznak
III. Aláírási jog
Aláírási joga van az elnöknek és az alelnöknek.
IV. Egyéb
Minden közgyűlésről jegyzőkönyv készül.
A jegyzőkönyveket az elnök vagy az alelnök hitelesíti.
A tantestület az 1/2009. határozatával jóváhagyta, a Diákönkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatának a módosítását.
Abony, 2009. 02. 03.

Bevíz Julianna
a diákönkormányzat elnöke
Szendrei-Juhász Ágnes
a diákönkormányzat munkáját segítő tanár

