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Győri Kossuth Lajos Általános Iskola Diákönkormányzat SZMSZ 2015. 

Ezen szervezeti és működési szabályzat a fent megnevezett iskola tanulói, 

tanulóközössége által létrehozott DÖK szervezeti felépítését és működési rendjét 

szabályozza. 

 

1. Jogszabályi háttér: 

 17/2014 (III.12) EMMI rendelet. 48. paragrafus: A házirend 

elfogadása előtt ki kell kérni a diákönkormányzat véleményét és be kell 

szerezni a DÖK véleményét.  

 Nkt.48. § (4) A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 

az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek 

elfogadása előtt és a diákönkormányzat, a diákképviselők, valamint az 

iskolai vezetők közötti kapcsolattartás formáját és rendjét, a 

diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételeket (helyiségek, 

berendezések használata, költségvetési támogatás biztosítása) 

 

  20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 120. § (4) A diákönkormányzat 

véleményt nyilváníthat,  javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény 

működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

(5)/g Az iskolai diákönkormányzat véleményét ki kell kérni az Nkt. 

48.§ (e) bekezdésében meghatározotton túl ... az intézményi SZMSZ-

ben meghatározott ügyekben. 

 48.§ (3): a DÖK patronálóját (pedagógus) 5 évre bízza meg az 

igazgató 

 46. § (1) A tanuló kötelessége, hogy választó és választható legyen 

a diákképviseletbe és p) a diákönkormányzathoz fordulhasson 

érdekképviseletért, továbbá e törvényben meghatározottak szerint 

kérje az őt ért sérelem orvoslását 
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 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről,  

29. A tanulók közösségei, a diákönkormányzat 

 48. § (1) Az iskola, a kollégium tanulói a nevelés-oktatással 

összefüggő közös tevékenységük megszervezésére, a demokráciára, 

közéleti felelősségre nevelés érdekében - a házirendben 

meghatározottak szerint - diákköröket hozhatnak létre, amelyek 

létrejöttét és működését a nevelőtestület segíti. 

 (2) A diákkörök döntési jogkört gyakorolnak - a nevelőtestület 

véleménye meghallgatásával - saját közösségi életük tervezésében, 

szervezésében, valamint tisztségviselőik megválasztásában, és 

jogosultak képviseltetni magukat a diákönkormányzatban. 

 (3) A tanulók, diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére 

diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat munkáját e 

feladatra kijelölt, felsőfokú végzettségű és pedagógus szakképzettségű 

személy segíti, akit a diákönkormányzat javaslatára az 

intézményvezető bíz meg ötéves időtartamra. 

 (4) A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 

 a) az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott 

rendelkezéseinek elfogadása előtt, 

 b) a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása 

előtt, 

 c) az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök 

felhasználásakor, 

 d) a házirend elfogadása előtt. 

 (5) Az intézményi diákönkormányzat és az általános művelődési 

központban működő diákönkormányzat megalakulására, működésére, 

jogállására a diákönkormányzatra vonatkozó rendelkezéseket kell 

alkalmazni. 
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2. A diákönkormányzat célja, feladatai 

 az iskolai közösségi élet szervezése  

 a tanulók érdekeinek képviselete, az érintett tanulók érdekében 

eljárjon 

 tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed 

 részt vesz a diákparlament munkájában 

 

3. A diákönkormányzat tagjai 

 a Diákönkormányzat elnöke 

 a diákönkormányzat munkáját segítő felnőtt 

 4-8. évfolyamon választott 2-2 tag (egy diákképviselő és egy 

helyettes) 

 

 az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulók, akiknek joga van a 

tisztségviselők megválasztásában részt venni, mint választó, és mint 

választható személy 

 a diákönkormányzat minden tagjának joga van a diákönkormányzati 

tisztségviselőkhöz kérdést intézni és arra érdemi választ kapni 

 

4. A diákönkormányzat szervezeti felépítése és működése 

 a diákönkormányzat munkáját a tanulók által felkért, az iskolában 

tanító tanár segíti, aki eljárhat a diákönkormányzat képviseletében 

 minden osztály 4-8. évfolyamon, a tanév elején megválasztja az 

osztályközösség tagjai közül a diákönkormányzati képviselőit – 2 fő, 

megbízatásuk 1 tanévre szól 

 a diáktanács az osztályok diákképviselőiből áll 

 a diákönkormányzat vezetőjét a küldöttek titkos szavazással 

választják meg 1 tanévre 
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 a megválasztott vezetők/képviselők a tanulók érdekvédelmét, 

életének szervezését látják el, folyamatosan tájékoztatják 

munkájukról és az aktuális feladatokról az őket megválasztókat, 

képviselik a tanulóközösséget a diákönkormányzat iskolai 

vezetőségében, kötelesek a személyi döntések, az SZMSZ és az éves 

munkaterv elfogadása előtt kikérni az őket megválasztó 

tanulóközösség véleményét 

 a diáktanács kéthavonta ülésezik, de indokolt esetben rendkívüli ülés 

tartható 

 a diákönkormányzat működését segítő felnőtt feladata a vezetőség 

üléseinek összehívása, előkészítése, levezetése, a hozott döntések, 

határozatok végrehajtásának figyelemmel kísérése 

 a vezetőség döntéseit (szóban vagy titkosan) egyszerű többséggel 

hozza 

 a diákönkormányzat megválasztja tagjait, elfogadja a DÖK éves 

munkatervét, képviselteti magát a megyei/országos 

diákparlamentben 

 a diákönkormányzatot az iskola vezetésével, a nevelőtestülettel való 

kapcsolattartásban, tárgyalásokon, megbeszéléseken a 

diákönkormányzatot segítő felnőtt képviseli 

 

5. Záró rendelkezések 

 a Szervezeti és működési Szabályzat módosítását a 

diákönkormányzat bármelyik tagja kezdeményezheti 

 a Szervezeti és Működési szabályzatot a tagok véleményének 

meghallgatása után a diákönkormányzat vezetősége fogadja el és a 

nevelőtestület jóváhagyása után lép életbe  
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A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása és jóváhagyása 

 
 

A Győri Kossuth Lajos Általános Iskola Diákönkormányzatának Szervezeti és 

Működési Szabályzatát az intézményvezető előterjesztése után a nevelőtestület 

2018. szeptember 3-án elfogadta. 

Az elfogadás tényét a nevelőtestület tagjainak két képviselője az aláírásával 

tanúsítja. 

________________________              ___________________________ 

            pedagógus                                                   pedagógus 

 

 A Győri Kossuth Lajos Általános Iskola Diákönkormányzatának Szervezeti és 

Működési Szabályzata felett a DÖK egyetértési, a szülői munkaközösség pedig 

véleményezési jogot gyakorolt, ennek tényét képviselőik tanúsítják. 

________________________                    ___________________________ 

        DÖK elnöke                                           Szülői munkaközösség elnöke 

A Győri Kossuth Lajos Általános Iskola Diákönkormányzatának Szervezeti és 

Működési Szabályzatát az iskola intézményvezetője 20158 szeptember 3-án 

jóváhagyta. 

 

 

                         P.H                                ___________________________ 

                                                                         Papp Gyöngyi 

                                                                      intézményvezető 


