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MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM
DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA
A DIÁKÖNKORMÁNYZAT CÉLJA
1) Az Oktatási Törvényben rögzített tanulói jogok érvényesítése.
2) Olyan demokratikus fórum biztosítása a diákok számára, ahol megfogalmazhatják
javaslataikat, kérdéseiket, véleményüket és képviselőik által eljuttathatják azokat az
érintettekhez segítséget kérve ezek megoldására.
3) A gimnázium tanulóinak az iskolai és helyi közéletben való részvételének kereteit
megteremteni.
4) A megfelelő érdekképviselet létrehozása, működtetése.
5) A diákok részére- a lehetőségekhez mérten- tartalmas programok szervezése.

A DIÁKÖNKORMÁNYZAT TAGJAI
1) Minden diák, aki tanulói jogviszonnyal rendelkezik.
2) Diákönkormányzatot segítő felnőtt, akit a diákok kérnek fel közéleti munkájuk
segítésére.
3) Minden iskolapolgár támogató tagja lehet. Szavazati joggal rendelkeznek, csak
véleményezhetnek és javasolhatnak. Nem választható és nem választhat. Iskolapolgár:
minden felnőtt, aki iskolában dolgozik.
4) Bárki más, aki egyetért az alapszabályzattal és nem tartozik a fenti kategóriákba. Az
iskolapolgárnál leírt jogokkal rendelkezik.
5) A diákönkormányzat tagjai kérdést intézhetnek a Diáktanácshoz, jogosultak a
diákközgyűlésen részt venni.

A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEI
1. Iskolai küldöttgyűlés
A Diákönkormányzat legfelsőbb tanácskozó és döntést hozó szerve, melyet tanévenként egy
alkalommal
össze kell hívni. Az
iskola érdekképviseleti
fóruma,
a
szervezett véleménynyilvánítás egyik formája.
Tagjai:


Minden tanulócsoport választott küldöttei /min. 2 fő/



Részt vehet minden iskolapolgár és érdeklődő.

Feladatai:



A
Diákönkormányzat alapszabályzatának elfogadása
illetve módosítása
nevelőtestület véleményének meghallgatásával.
 Jóváhagyja a Diáktanács éves feladattervét.
 Jóváhagyja a Diáktanács beszámolóját és értékelését.
 Értékeli a diák önkormányzati szervek, azok képviselőinek, tisztségviselőinek
munkáját.
 Bármely más, a Diákönkormányzat hatáskörébe tartozó kérdést napirendjére tűzhet.
Rendkívüli küldöttgyűlést kell összehívni, ha a Diáktanács kezdeményezi, ha a tantestület kéri,
vagy ha az igazgató illetve helyettese kéri.
A küldöttgyűlést a Diáktanács elnöke hívja össze és vezeti le. Ő dönt a küldöttgyűlés
napirendjéről és ügyrendjéről a javaslatok figyelembevételével. Ha az elnök akadályoztatva
van a küldöttgyűlés összehívásában, akkor a helyettese veszi át a szerepét. A küldöttgyűlés
előtt legalább 5 nappal értesíteni kell a küldötteket annak idejéről, helyéről, napirendjéről az
iskolarádión keresztül és falitáblákon. Határozatképes, ha a küldöttek legalább 50%-a jelen
van. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A küldöttgyűlésről
jegyzőkönyvet kell készíteni.
2. Diáktanács
A Diákönkormányzat napi ügyekben eljáró operatív döntéshozó szerve.
Tagjai:
 Osztályképviselők és helyetteseik, de csak egy szavazattal rendelkeznek.
 Segítő pedagógus.
Az osztályok maguk közül választják képviselőiket, akik a Diáktanács tagjai. A segítő tanár
személyét minden tanév elején megerősíti, vagy új személyt kér fel a Diákönkormányzat
munkájának segítésére.
Felépítése:
 Elnök
 Helyettes
 Évfolyamfelelősök
 Tagok
A Diáktanács tagjai maguk közül többségi szavazással döntenek az elnök és helyettese,
valamint az évfolyamfelelősök személyéről, feladataikról. Akkor határozatképes, ha a tagok
legalább 2/3-a jelen van. A Diáktanács tartja a kapcsolatot az intézményen belüli testületekkel
és az intézményen kívüli csoportokkal, szervezetekkel. A Diákönkormányzat képviseletére a
Diáktanács elnöke, vagy a Diáktanács által konkrét ügyben megbízott személy jogosult. A
képviselő a képviseltet követő első diáktanácsi ülésen köteles beszámolni tevékenységéről. A
Diáktanács ülései nyilvánosak.
Feladatai:
 Diákönkormányzat képviselete: tanulói érdekképviselet és érdekvédelem
jogszabályok betartásával és kötelességek figyelembevételével.
 Operatív döntések meghozatala.
 Iskolai küldöttgyűlés előkészítése.
 Éves feladatterv elkészítése a gimnázium munkatervének figyelembevételével.
 Küldöttgyűlés által meghatározott feladatok elvégzése.
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Diákönkormányzat alapszabályzatának előkészítése, a tantestület véleményének
kikérése a javaslatról illetve a módosító indítványról.
Diák vagy diák önkormányzati csoportok szervezési munkájának összehangolása.
Rendezvények szervezésében való részvétel.
Munkájáról beszámol a küldöttgyűlésnek.
Biztosítja az információ áramlását a Diákönkormányzat felé, véleménykutatást végez
közöttük.
Jogsértés esetén a Diáktanács elnökének hivatali kötelessége jogorvoslatért fordulni a
fenntartóhoz.

Működési rendje:
 Hetente egy alkalommal összeül és megbeszéli a feladatokat.
 Szükség esetén bármikor összehívható tagjai vagy a gimnázium igazgatójának, illetve
helyetteseinek javaslata alapján.
 Határozatait többségi elv szerint hozza.
 Diákönkormányzat nevében aláírási joggal az elnök rendelkezik, akadályoztatása
esetén a helyettese.
 Ülései nyilvánosak, de ha a tárgyalt ügy vagy más körülmény miatt szükséges,
dönthet a nyilvánosság korlátozásáról.
 Az ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni.
Jogkörei:
Döntési jogkör:






egy tanítás nélküli munkanap programjáról
Diákönkormányzat működéséről, szervezeteinek hatásköréről
Diákmozgalmi
tevékenység formáiról
a
nevelőtestület
véleményének meghallgatásával
Az iskolarádió és – újság feladatainak meghatározásáról, diákszerkesztőség
megbízásáról
A működtetéshez rendelkezésre álló anyagi eszközök felhasználásáról.

Egyetértési jog:










az iskola működési szabályzatának a diákokról rendelkező részeinek elfogadása,
módosítása.
Iskola munkarendjében a tanulókat érintő rendelkezések
Tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái, rendje és időbeosztása
Diákképviselők és az iskolavezetés közötti kapcsolattartás formája és rendje.
Tanulók jutalmazásának elvei
Fegyelmező intézkedések
Iskolai hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok
Ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználása
Képviselői-3 fő- teljes joggal részt vesznek az Iskolaszék munkájában

Véleményezési jog
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pályázatok, versenyek meghirdetésében, szervezésében
ifjúságvédelmi tanár megbízása tekintetében
tanulók fegyelmi ügyeiben
könyvtár, sportlétesítmények működési rendjének kialakításában
iskolai ünnepségek szervezésében

Javaslattételi jogkör: az iskolai élettel kapcsolatos minden kérdésben.
3. Osztály Diák Bizottságok (ODB)
Egy-egy osztály képviseletére alakul 3-5 főből. Az osztály tanulói az osztályfőnökkel
egyetértésben határozzák meg az ODB tagjait. Megválasztásuk többségi elven működik
(50%+1 fő). Az osztályképviselő és helyettese hivatalból tagja a Diáktanácsnak.
Tagjai:
 képviselő
 helyettes
 pénzügyes (?)
 sportfelelős (?)
 kultúros (?)
A kérdőjelesek nem kötelezők. Ha az osztály úgy látja, hogy nincs rá szükség, akkor nem
választja meg. Ebben az esetben az osztálytitkár vagy alkalmanként kijelölt személyre szállnak
a feladatok. Az osztálytitkár az osztály ügyeiben képviseli az osztály döntéseit, egyetértését,
véleményét, javaslatát az osztályfőnök illetve az iskolai fórumok felé. Szóvivő, aki mintegy
nagykövet szerepet játszik, így védettség illeti meg. Szerepéért semmilyen hátrány nem érheti.
Az osztályon belül ugyanakkor önállóan dönt, egyetért, javasol, véleményez. A Diáktanács
üléseire kötelessége eljárni és tevékenységéről folyamatosan tájékoztatni az osztályt. Ha ezt
elmulasztja, célszerű visszahívni, s olyan tanulót választani helyette, aki vállalja megbízásból
származó feladatokat.
4. Tanulócsoportok
A Diákönkormányzat tagjainak csoportokba szervezett egységei.
 Döntési jog illeti meg:
Csoportképviselő megválasztásában, visszahívásában,
hatáskörének
megállapításában, csoportszinten szervezett szabadidős programok kialakításában,
lebonyolításában.  Egyetértési jogot gyakorolhat
A tagok jutalmazásában, a csoportot érintő pénzösszegek felhasználásában.
 Javaslattételi joga a csoportot érintő valamennyi kérdésre kiterjed.
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1) A Diákönkormányzat évente felülvizsgálja alapszabályzatát, szükség szerint
módosítja.
2) Az alapszabály változtatásának jogát a Diákönkormányzat fenntartja.
3) Az alapszabályzat elfogadásának napján lép érvényre. Gondozásáért, megőrzéséért a
Diáktanács felelős. Egy-egy példányt át kell adni az Iskolaszéknek, az iskola
igazgatójának, tantestületnek, ODB titkároknak, az iskolai könyvtárnak megőrzés és
hozzáférhetőség céljából.
4) Az alapszabályzatban nem szabályozott kérésekben az Oktatási Törvény, valamint a
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásait kell alkalmazni.
5) Az Alapszabályzat hitelesítés után lép hatályba. Hitelesítése a nevelőtestület
képviselőjének és a Diáktanács Elnökének aláírásával történik.
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