VPG DÖK SZMSZ
A Diákönkormányzat az Iskola tanulói által létrehozott érdekképviseleti szerv, amely a Köznevelési
Törvény által meghatározott jogokkal és feladatkörrel rendelkezik. Tevékenységét a jogszabályokkal
és az iskolai szabályzatokkal összhangban, demokratikus elvek alapján végzi. Célja és feladata a
diákok jogérvényesítésének segítése, az iskolai diákélet összefogása és szervezése, az iskola belső
és külső kapcsolatrendszerének építése és ápolása, a tájékoztatás.

Szervezete
I.

Iskolai Közgyűlés

Az Iskolai Közgyűlés az iskola diákságának legmagasabb fóruma, amelyben az iskola minden tanulója és tanára
(iskolapolgár) részt vehet, és élhet általános javaslattételi, véleményezési, és tájékozódási jogával, valamint
egyes kérdésekben (iskolai szintű szavazás formájában) döntési jogát gyakorolhatja.

II.

Diákönkormányzati választmány

A Diákönkormányzati választmány, röviden Diákönkormányzat az iskola tanulói által választott testület, amely
véleményezési és javaslattételi joggal rendelkezik az iskola működését és a diákságot érintő valamennyi
kérdésben, döntési joga van saját működésével kapcsolatban, és egyetértési jogot gyakorol az iskola működését
érintő, a Törvény által meghatározott kérdésekben.

A. Az osztályképviselők választása
A Diákönkormányzatban minden osztály két képviselővel képviseltetheti magát, 8-12. évfolyamon a tanév első
hetében, 7. évfolyamon a tanév második hetében osztályonként megrendezett választás eredménye alapján. A
választást az előző tanévben megválasztott képviselők irányításával, kell lebonyolítani. Az osztály bármelyik
tagja jelölheti magát képviselőnek. Abban az esetben, ha az osztályfőnök egy jelöltet nem tart alkalmasnak a
képviselői tisztség betöltésére, jelölését visszavonhatja, így az a diák nem lesz választható. A képviselők
választása titkos. Az osztály minden tagja egy cédulára felírja az általa támogatott két jelölt nevét. Az 1. és 2.
legtöbb szavazatot kapott jelöltek lesznek az osztályképviselők. Amennyiben két jelölt ugyanannyi szavazatot
kapott, és ők kapták a legtöbbet, akkor ők lesznek az osztályképviselők. Abban az esetben, ha két képviselő
ugyanannyi szavazatot kapott, és ők kapták a 2. legtöbb szavazatot (ebben az esetben az 1. képviselő már adott),
a 2. képviselőt az osztályfőnök választja ki. A szavazatokat az osztályfőnök összesíti, eredményeit ő hozza
nyilvánosságra. A szavazás után a diákok kérhetik a szavazó cédulák megtekintését, ami az osztályfőnök
felügyelete mellett zajlik, és amit az osztályfőnök köteles biztosítani. (Egy adott osztály osztályképviselői
kinevezhetnek maguknak egy helyettest, aki teljes jogú tagja a DÖK-nek. A helyettes személyét az
osztályfőnöknek jóvá kell hagynia. A DÖK-ben azonban osztályonként maximum két ember szavazhat egy adott
kérdésben, ez vagy a két osztályképviselő, vagy az egyik osztályképviselő és az osztályképviselők közös
helyettese.)

B. Képviselői megbízatás
A diákönkormányzati képviselő megbízatása egy évre szól, és tetszőleges alkalommal újraválasztható. A
képviselő mandátuma megszűnik, ha egy év elteltével nem választják meg ismét, ha lemond, ha megszűnik
tanulói jogviszonya, ha a C pontban felsorolt feladatok teljesítését három egymást követő alkalommal
elmulasztja, vagy ha az osztály bármely tanulójának bizalmatlansági indítványa alapján az osztály többsége a
visszahívása mellett dönt. Ebben az esetben az osztály tanulói az előző bekezdésben leírt szabályok szerint új
képviselőt választanak.

C. A képviselő jogai és feladatai
A képviselő joga és feladata különösen, hogy






képviselje osztályát a Diákönkormányzatban és az iskola más fórumain;
részt vegyen a Diákönkormányzat ülésein, ott éljen javaslattételi, véleményezési és szavazati jogával;
birtokába jusson a munkájához szükséges információknak;
választható legyen a Diákönkormányzat különböző tisztségeire;

 lássa el a Diákönkormányzat által rábízott feladatokat;
 közvetítő szerepet töltsön be az osztály közössége és az iskolai élet egyéb résztvevői, csoportjai
között;

 tájékoztassa osztályát a Diákönkormányzat tevékenységéről, döntéseiről és mindazokról a társai
III.

számára hasznos információkról, amelyeknek képviselői működése során birtokába jutott;
 számoljon be saját diákönkormányzati munkájáról, szerepvállalásáról.
Elnökség

A. A diákönkormányzat elnökének választása
A diákönkormányzat elnökét az iskola diáksága választja közvetetten titkos szavazással. A szavazás előtt két
héttel az elnökjelölteknek nyilvánosságra kell hozniuk programjukat írásos formában, illetve készíteniük kell egy
a programjukra koncentráló videót, amit a szavazás napján kell levetíteni az osztályokban. Minden osztályban
szavaznak az elnökjelöltek személyéről. A legtöbb szavazatot kapott jelölt kapja az osztály szavazatát, amit az
osztályképviselők leadnak az elnökválasztó gyűlésen. Az osztály szavazatait az osztályképviselők az
osztályfőnök jelenlétében számolják össze. Amennyiben az adott osztály képviselője is indul a választáson, úgy
az osztálynak egy ideiglenes képviselőt kell helyette választania. Amennyiben két jelölt egyenlő számú
szavazatot kap, úgy társelnökség jön létre. Az elnökségre pályázhat minden diák, aki már legalább kilencedikes,
és minimum egy éve a Veres Pálné Gimnázium tanulója.
Társelnökség úgyis létrejöhet, hogy két személy együtt jelöli magát a diákönkormányzat élére. A két személyre
ebben az esetben egy jelöltként kell tekinteni, akik ha megnyerik a választást közösen fogják vezetni a DÖK-öt.
(A társelnökök azonos rendű vezetői a DÖK-nek, egyik sem a másik helyettese. Helyettest a társelnökök
állíthatnak maguknak, de nem fejenként, hanem összesen egy főt.)
Ha két jelölt ugyanannyi szavazatot kap és az egyik jelölt egy jelöltpáros (vagyis társelnökök szeretnének lenni),
akkor a DÖK élére a társelnökök kerülnek, az egyéni jelölt pedig a helyettesük lesz. Ha két jelölt ugyanannyi
szavazatot kap és mindkét jelölt egy jelölt páros, akkor a DÖK-öt segítő pedagógus választja ki, hogy melyik
páros kerüljön a DÖK élére, és társelnökségben vezesse azt.
Amennyiben egy elnök megbízatása lejárt (akár idő előtt akár a két év hivatali idő lejárta után), a DÖK-öt segítő
pedagógus kiírja az elnök választásokat, melyet a leköszönő elnök távozása utáni két hónapon belül meg kell
tartani (a leköszönő elnök távozása és a választások között legalább egy hónapnak el kell telnie). Ez idő alatt a
jelöltek el tudják készíteni programjaikat. Amennyiben az osztályképviselők között nincs elnök jelölt, a DÖK-öt
segítő tanár kiírja a pályázatokat az elnöki tisztségre a diákság számára. A pályázatok elkészítésére egy hónap áll
rendelkezésre, ez a pályázatok leadásának határideje is. A leadási határidő után két héttel zajlanak a választások.

B. A DÖK elnök megbízatása
A DÖK elnök megbízatása két évre szól, és nem választható újra. 11. évfolyamos és 12. évfolyamos (végzős)
diák is lehet DÖK elnök. Az ő esetükben a megbízatás nem tart két évig, a ballagás előtt 3 héttel jár le. A
megbízatás megszűnik, ha lemond, ha megszűnik tanulói jogviszonya, vagy ha a Diákönkormányzat bármely
tagjának bizalmatlansági indítványa alapján az osztályképviselők szavazással visszahívása mellett döntenek.
Társelnökség esetén, ha az elnökpáros egyik tagjának idő előtt lejár a megbízatása (pl. lemond), akkor a páros
másik tagja folytathatja egyedül a munkáját, de jelölhet is maga mellé egy új társat, akinek személyét az
osztályképviselőknek szavazással jóvá kell hagynia. (A DÖK-öt segítő pedagógusnak ebben az esetben is van
vétó joga a jelölést illetően, vagyis egy általa alkalmatlannak ítélt diák jelölését visszavonhatja. Visszavonás
esetén az elnöknek új, a segítő tanár által is megfelelőnek tartott személyt kell jelölnie.)

C. A DÖK elnök jogai és feladatai
A DÖK elnök joga és feladata különösen, hogy









Irányítja, felügyeli és segíti a MAG (DÖK vezetőség) munkáját;
összehívja az Iskolai Közgyűlést, napirendjére javaslatot tegyen;
előkészítse, összehívja és vezesse a Diákönkormányzat üléseit;
javaslatot tegyen helyettesének és más diákönkormányzati tisztségviselők személyére;
ellenőrizze a diákönkormányzati képviselők és tisztségviselők munkáját;
gondozza a Diákönkormányzat hatáskörébe tartozó szabályzatokat, dokumentumokat;
képviselje a Diákönkormányzatot az Iskola különböző fórumain és testületeiben;

 közvetítő szerepet töltsön be a diákság, a Diákönkormányzat, valamint az Iskola vezetősége és







tantestülete között;
tájékoztassa az iskola közösségét a Diákönkormányzat tevékenységéről, döntéseiről, terveiről,
kezdeményezésiről, ezek megvalósításáról;
ügyvezetőként tevékenykedjen a Diákönkormányzat ülései között;
ellenjegyezze a diákönkormányzati kasszából történő kifizetéseket, kezelje a Diákönkormányzati
pénztárt;
az Iskolai Közgyűlés előtt számoljon be saját tevékenységéről;
személyesen, vagy megbízottja által képviselje az Iskolát külső diákönkormányzati fórumokon és
szervezetekben;
építsen és tartson fenn kapcsolatot más intézmények diákjaival, diákszervezetekkel.

D. Az elnökhelyettes
A DÖK elnök a rábízott feladatokat megoszthatja helyettesével. A helyettes a DÖK elnök akadályoztatása esetén
ellátja az elnöki feladatokat, gyakorolja annak jogait. A DÖK elnökhelyettest a DÖK elnök (vagy elnök páros
társelnökség esetén) nevezi ki, az osztályképviselők jóváhagyása nélkül. Az elnökhelyettesi az egyetlen tisztség
a MAG-on belül, melyre az elnök kinevez személyt, és nem jelöl, vagyis az osztályképviselőknek nem kell
szavazniuk róla. Társelnököknek is lehet összesen (a két társelnökre vonatkoztatva) egy helyettesük. Az
elnökhelyettes egyben elnöki tanácsadó is. (Többi lásd a következő bekezdésben.)
A DÖK vezetőség (MAG)

IV.

A DÖK vezetősége (MAG) összesen hét személyből áll (társelnökség esetén nyolc személyből). A MAG tagjai
közt van az elnök (vagy elnök páros társelnökség esetén) és helyettese is. A MAG-ot az elnök irányítja, tagjait ő
jelöli a különböző tisztségek betöltésére. Az elnök a MAG tagjainak köteles az osztályképviselők közül jelölni.
A jelölteket az osztályképviselők választják meg nyílt szavazással. A jelölteket egyenként kell megválasztaniuk
az osztályképviselőknek (kivéve elnökhelyettes, akit nem választanak az osztályképviselők, hanem az elnök
nevezi ki). Ahhoz, hogy a jelölt megválasztásra kerüljön a szavazatok egyszerű többségét kell megszereznie.
Amennyiben egy jelöltet nem választanak meg az osztályképviselők, az elnöknek új személyt kell jelölnie az
adott vezetőségi tisztségre, és a szavazást meg kell ismételni.
A különböző vezetőségi tisztségek: (összesen 6 db)





Iskolán belüli programok szervezéséért felelős vezetőségi tagok (ők egyben a gyűléseken a jegyzők
is): 2 fő
Médiáért, reklám anyagok készítéséért, DÖK népszerűsítésért felelős vezetőségi tag: 1 fő
Elnökhelyettes- elnöki tanácsadó, elnöki munkák segítője: 1 fő
Iskolák közti programszervezésért, más iskolákkal való kapcsolattartásért felelős vezetőségi tag: 1 fő

Az elnök koordinálja (irányítja), és segíti ennek a 6 főnek a munkáját. Az érdekképviseleti feladatokat az elnök
helyettesével együtt látja el. Az elnökhelyettes nem tölthet be egyéb tisztséget a MAG-on belül (pl. nem lehet
média felelős), munkájával közvetlenül az elnököt (vagy társelnököket), és a MAG egyéb tagjait segíti.
A MAG megválasztott tagjainak megbízatása az őt jelölő elnök megbízatásának végéig tart, tehát megbízatásuk
maximum két évre szól. Az elnök indoklással, ám az osztályképviselők jóváhagyása nélkül bármikor eltávolíthat
egy személyt vezetői tisztségéből (kivéve az elnökhelyettest). Az eltávolított személy helyett az elnök köteles új
személyt jelölni a felszabadult tisztség betöltésére. Az új személyről (jelöltről) az osztályképviselők a fent leírt
formában szavaznak. Az elnökhelyettes eltávolítására csak akkor van lehetőség, ha azt az osztályképviselők
szavazással jóváhagyják azt. Az elnökhelyettes eltávolításáról tartott szavazás nyílt. Az elnökhelyettes
eltávolításához a szavazatok egyszerű többségére van szükség. Az eltávolított elnökhelyettes helyére az elnök
köteles új személyt kinevezni (az új elnökhelyettes kinevezését természetesen ebben az esetben sem kell
szavazással jóváhagyniuk az osztályképviselőknek).
A vezetőségi tagok megbízatása megszűnik, ha képviselői mandátumuk megszűnik, vagy az elnök indoklással
eltávolítja tisztségéből.
Amennyiben a DÖK-öt segítő tanár nem találja kielégítőnek az elnök indoklását vezetőségi tag eltávolításakor, a
pedagógus megvétózhatja az elnök döntését és az ügyet az osztályképviselők elé terjesztheti, akik az
elnökhelyettes leváltásához hasonlóan nyílt szavazással hagyják jóvá vagy utasítják el az elnök döntését.
Amennyiben elutasítják az elnök döntését, a vezetőségi tag tovább folytathatja munkáját, és tisztségét megtartja.
Az elnök döntésének jóváhagyásához a szavazatok egyszerű többségére van szükség.

V.

Az Évfolyamtitkárok

Az évfolyamtitkárok fő feladatai közé tartozik a program szervezés, és az évfolyamokkal kapcsolatos
információk gyűjtése. Az évfolyamtitkárok az évfolyamukon lévő osztályképviselőkkel szorosan együttműködve
vesznek részt az iskola közösségi életének építésében. Amennyiben a különböző évfolyamok évfolyamtitkárai
egymással együttműködnek lehetőségük nyílik arra, hogy évfolyamok közti, akár az egész diákságra kiterjedő
programokat szervezzenek. A DÖK elnök nevezi ki az évfolyamtitkárokat. A kinevezést szavazással nem kell az
osztályképviselőknek jóváhagyni. Az évfolyamtitkárok megbízatása egy tanévre szól. A DÖK elnöknek jogában
áll évfolyamtitkárokat kinevezni, de nem kötelezhető rá (ebből következik, hogy évfolyamtitkárok nem
feltétlenül vannak egy adott tanévben, ugyanis kinevezésük az elnök szabad akaratán múlik). Egy
évfolyamtitkárt a DÖK elnök bármikor indoklás nélkül leválthat, helyére új személyt nevezhet ki. Az
évfolyamtitkárok kikerülhetnek olyan diákok közül is, akik nem DÖK osztályképviselők. Amint az
évfolyamtitkár kinevezésre kerül, onnantól szavazati joggal rendelkezik csakúgy, mint az osztályképviselők.

VI.

A Diákönkormányzatot segítő személy

A Diákönkormányzat tevékenységét a tanulók által felkért személy segíti. Felkérésére a Diákpolgármester tehet
javaslatot, kinevezéséről a Diákönkormányzat szavazással dönt. Megbízatása a következő Diákpolgármesterválasztásig szól, illetve megszűnik, ha lemond, vagy ha a Diákönkormányzat a visszahívásáról dönt.
Feladatköre egyebek között:









aláírási jog a Diákönkormányzati pénztárból történő kifizetésekkel kapcsolatban;
a Diákönkormányzat képviselete a tantestület előtt;
összekötő szerep az Iskola vezetősége és a Diákönkormányzat között;
elsődleges törvényességi felügyelet a Diákönkormányzat tevékenységével kapcsolatban;
kötelező részvétel tanácskozási joggal a Diákönkormányzat ülésein;
a Diákönkormányzat jogérvényesítésének széleskörű támogatása.
beszámoló saját tevékenységéről a Diákönkormányzat előtt.

Működése
I.

Iskolai Közgyűlés

Összehívása
Az iskolai közgyűlés összehívása nem kötelező. Az Iskolai Közgyűlést évente lehet összehívni, a tanév elején, a
diákönkormányzati képviselők megválasztását, az új diákönkormányzat megalakulását követően. A Közgyűlés
összehívására a Diákönkormányzat elnöke, vagy az iskola igazgatója jogosult, valamint gondoskodni kell
összehívásáról, ha ezt a Diákönkormányzat tagságának egyharmada kéri. Az összehívásról, a Közgyűlés
helyszínéről, időpontjáról és tervezett napirendjéről az iskola közvéleményét legalább egy héttel a Közgyűlés
előtt körlevélben, és iskola-szerte olvasható hirdetményekben kell értesíteni.
Ha a közgyűlést a Diákönkormányzat elnöke hívja össze, köteles személyesen meghívni az iskola vezetőségét,
valamint a közgyűlés napirendje által közvetlenül érintett személyeket.
Ha a DÖK és az iskola vezetősége nem tartja indokoltnak az iskolai közgyűlés összehívását, akkor a
diákönkormányzat elnökének gondoskodnia kell arról, hogy az iskolai közgyűlés legfontosabb tevékenységeit,
más fórumokon el lehessen látni (pl. elnöki fogadóórák).
Témái
A tanév elején megrendezett közgyűlés kötelező napirendi pontjai: a leköszönő elnök beszámolója a
Diákönkormányzat előző évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, az újonnan megválasztott Diákpolgármester
bemutatkozása, programjának részletes ismertetése. További lehetséges napirendi pontok: diákfórum az iskola
vezetőivel, tanáraival, meghívott vendégekkel, előadás vagy vitafórum a diákságot érintő fontos kérdésekről.

Közgyűlést kell összehívni olyan kérdések megvitatására, amelyekről iskolai szintű szavazással dönthet a
diákság. Ilyen lehet a Diákönkormányzat elnökének visszahívásáról szóló döntés, javaslat a Diákönkormányzatot
segítő tanár kinevezésére vagy visszahívására, vagy bármely, a diákság egészét érintő nagy jelentőségű kérdés,
ha ennek szavazásra bocsátásáról határozott az iskola vezetése vagy a Diákönkormányzat. Ebben az esetben a
Közgyűlés a közvélemény részletes tájékoztatására, nyílt vita formájában a szavazás előkészítésére szolgál.
Iskolai szintű szavazás elrendelése
Ha a Diákönkormányzat vagy az Iskola vezetősége az Iskola diákságának egészét érintő kérdésben iskolai szintű
szavazást rendel el, erről legalább két héttel előtte írásban kell értesíteni a diákságot, egyidejűleg össze kell hívni
az Iskolai Közgyűlést. Az írásos tájékoztatónak tartalmaznia kell a szavazás tárgyát és időpontját. A szavazást
megelőző közgyűlésen az Iskola nyilvánossága előtt az érintett személyek részvételével tájékoztatót és
vitafórumot kell tartani a tárgyban, ahol minden iskolapolgár élhet véleményezési és javaslattételi jogával.
Az iskolai szintű szavazást osztályonként, tanórai keretben kell lebonyolítani a Diákönkormányzat írásban
kiadott tájékoztatója alapján. A szavazatokat a Diákönkormányzat által megbízott szavazóbizottság összesíti, a
szavazás eredményéről írásban tájékoztatja az Iskola közvéleményét, valamint az Iskola vezetőségét és a
Diákönkormányzatot.

II.

A Diákönkormányzat ülése

Összehívás, részvétel
A Diákönkormányzat ülését a diákönkormányzat elnöke hívja össze, évente legalább nyolcszor. Az ülést össze
kell hívni akkor is, ha ezt a Diákönkormányzat tagságának legalább egyharmada kezdeményezi. Az üléseket az
összehívó készíti elő, személyesen (lehetőleg írásban) értesítve a tagságot annak helyszínéről, időpontjáról és
tervezett napirendjéről. A Diákönkormányzat ülését az elnök, vagy az általa felkért témafelelős vezeti. Az ülések
az iskola minden polgára előtt nyilvánosak, a jelenlévők élhetnek általános javaslattételi, véleményezési
jogukkal, kivéve, ha a Diákönkormányzat egyes témakörökben másképpen dönt.
Döntéshozás
Minden osztályképviselő rendelkezik szavazati joggal. Minden osztályképviselő rendelkezik szavazati joggal. A
Diákönkormányzat jelenlévő vezetőinek (elnök és helyettese, vagy a MAG egyéb tagjai) önálló szavazati joga
van, függetlenül attól, hogy osztályukat ők képviselik-e a Diákönkormányzatban.
Az ülés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak legalább egy harmada képviselteti magát. Ellenkező
esetben a Diákönkormányzat nem hozhat döntéseket.
A Diákönkormányzat döntéseit személyi kérdésekben titkos, egyéb kérdésekben (ha erről másképpen nem dönt)
nyílt szavazással hozza, az elnökhelyettes és a megbízott elnök kinevezésével, az iskolai és saját szabályzatok
elfogadásával, módosításával kapcsolatos kérdésekben a szavazásra jogosultak, egyéb kérdésekben a jelenlévő,
szavazati joggal rendelkezők egyszerű többségével. Ha nyílt szavazáskor szavazategyenlőség áll fenn, a
mindenkori elnök szavazata dönt.
Nyilvánosság, tájékoztatás
A Diákönkormányzat ülései minden iskolapolgár számára nyilvánosak, az ott született döntésekről és
állásfoglalásokról tájékoztatni kell a nyilvánosságot és a döntésben közvetlenül érintett csoportokat, illetve
személyeket.

III.

Elnöki fogadóórák

A diákönkormányzat elnöke kijelölhet egy időpontot a héten, amikor az előzetesen bejelentkezett diákok
problémáikkal, kérdéseikkel fordulhatnak hozzá. Az elnöki fogadóórát tarthatja az elnök helyettese is,
amennyiben az az elnöktől felhatalmazást kap rá. Amennyiben az iskola vezetősége, és a DÖK elegendőnek
tartja az elnöki fogadóórákat- és adott esetben más fórumokat-, mint az iskola vezetősége, a diákság, és a DÖK
közti kapcsolattartó intézményt, a közgyűlés bizonyos feladatainak ellátására, az elnöknek vagy az iskola
vezetőjének nem kell az iskolai közgyűlést összehívnia.

IV.

Joggyakorlás

Működési feltételek biztosítása
A Diákönkormányzat rendezvényei céljára használhatja az Iskola létesítményeit, eszközeit, amennyiben ezzel
nem zavarja vagy korlátozza az intézményben folyó nevelési-oktatási tevékenységet. Működésének pénzügyi
feltételeit részben az központi költségvetési keretből e célra elkülönített normatív támogatásból, részben a
Diákönkormányzat saját bevételeiből és pályázat útján nyert alapítványi támogatásokból biztosítja. A
Diákönkormányzat bevételeit az elnök vagy megbízottja tartja nyilván.
A Diákönkormányzat döntési jogai
A Diákönkormányzat az alábbi kérdésekben rendelkezik döntési joggal:









saját Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotása, elfogadása;
saját működésének, munkájának, tájékoztatási rendszerének megszervezése;
tisztségviselőinek, elnökhelyettesének, megválasztása;
a Diákönkormányzat rendelkezésére álló pénzeszközök felhasználása;
tanévenként egy tanítás nélküli munkanap programja;
diákprogramok szervezése, megvalósítása;
hatáskörei gyakorlása.

A Diákönkormányzat egyetértési jogai
A Diákönkormányzat egyetértési joggal rendelkezik:

 az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásakor, módosításakor a Törvény által





meghatározott kérdésekben. Ezek egyebek között: a Diákönkormányzat működési feltételeinek
biztosítása, a tanulói véleménynyilvánítás rendszere, a tanulók jutalmazásának és a fegyelmező
intézkedéseknek elvei és formái;
a Házirend elfogadásakor, módosításakor;
a szociális juttatások elveinek meghatározásakor;
ifjúságpolitikai pénzeszközök felhasználásával kapcsolatban.

A Diákönkormányzat véleményezési jogai
A Diákönkormányzatnak a Törvény véleményezési jogot biztosít:








az iskola működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben;
a tanulókat érintő valamennyi kérdésben;
tanuló ellen folyó fegyelmi eljárásban;
az Iskola költségvetésének meghatározásával és módosításával kapcsolatban;
a tankönyvtámogatással kapcsolatban;
az intézmény vezetőjének megbízásával kapcsolatban.

Átruházott jogok
A Tantestület egyes feladatkörébe tartozó ügyek (pl. a Házirend módosítása) előkészítését vagy eldöntését
alkalmanként a Diákönkormányzatra bízhatja. A Diákönkormányzat e tevékenységéről köteles meghatározott
időközönként és módon beszámolni a Tantestületnek.

V.

Eljárási rend

A joggyakorlás feltételei

A joggyakorláshoz szükséges információkat a Diákönkormányzat számára

 döntési jogok esetében a diákpolgármester, a megbízott tisztségviselők vagy a Diákönkormányzatot
segítő tanár;

 egyetértési jogok esetében az Iskola vezetése;
 véleményezési és javaslattételi jogok esetében a diákpolgármester vagy a Diákönkormányzatot segítő
tanár biztosítja.

A Diákönkormányzat egyes kérdésekkel kapcsolatos álláspontjának kialakítása előtt írásban tájékoztatja az
Iskola közvéleményét, az osztályképviselők közreműködésével beszerzi az osztályok véleményét, szükséges
esetben osztályonkénti szavazást elrendelve, vagy közvélemény-kutatást tartva. Mindezek figyelembevételével
hozza döntéseit ülésein.
A Diákönkormányzat ülésén érintett témákról, a Diákönkormányzat döntéseiről az ülést követően az elnök rövid
írásos összefoglalót készít, amelynek egy példányát megőrzi, egy példányát közzéteszi a Diákönkormányzat
részére fenntartott faliújságon. A diákság nagyobb közösségét érintő, megkülönböztetett nyilvánosságot igénylő
döntéseinek közzétételéről a Diákönkormányzat külön gondoskodik.
Pénzügyek kezelése
A diákönkormányzati pénztár kezelését a diákönkormányzat elnöke, és a diákönkormányzatot segítő pedagógus
végzi. A diákönkormányzat által fizetett költségek számláit a diákönkormányzatot segítő tanár őrzi meg két évig.

