
A Szent János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és AMI 
Diákönkormányzatának  

Szervezeti és Működési Szabályzata 

1. § A diákönkormányzat célja, feladata: 
1.1. Az iskolai közösségi élet szervezése 

1.1.1. tanulmányi munka (versenyek, vetélkedők, pályázatok, stb.) 
1.1.2. sporttevékenység 
1.1.3. túrák, kirándulások 
1.1.4. kulturális programok 

1.2. Iskolarádió 

1.3. A tanulók érdekeinek képviselete 

1.4. Tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed 

1.5. Szövetséget hozhat létre, illetve már meglévő szövetséghez csatlakozhat. A szövetségre 
nem ruházhatja át feladat- és hatásköreit. 

1.6. Tagjaiból küldötteket választ, s részt vesz az országos diákparlament munkájában. 

2. § A diákönkormányzat tagjai 
2.1. A diákönkormányzat tagjai lehetnek az iskolával tanulói jogviszonyban álló, a 

diákönkormányzathoz egyénileg csatlakozott, a diákönkormányzat vezető szerveinek 
választásában résztvevő tanulók. A diákönkormányzati tagságot belépési nyilatkozat 
aláírásával kell igazolni. A diákönkormányzati tagság megszűnik kilépési nyilatkozat 
kitöltésével, illetve, ha a tanulói jogviszony megszűnik. 

2.2. A diákönkormányzat tagjai egyidejűleg más diákönkormányzatnak nem lehetnek 
tagjai.  

2.3. A diákönkormányzat minden tagjának joga a tisztségviselők megválasztásában részt 
venni, mint választó, és mint választható személy.  

2.4. A diákönkormányzat minden tagjának joga a diákönkormányzat bármely 
tisztségviselőjéhez kérdést intézni, és arra érdemleges választ kapni. 

3. § A diákönkormányzat szervezeti felépítése és működése 
3.1. A diákönkormányzat munkáját a tanulók által felkért, az iskolában tanító tanár segíti, 

aki eljárhat a diákönkormányzat képviseletében. 

3.2. Osztály-diákbizottságok (3.-8. osztályos tanulók): 3 fő, akik az osztályfőnökökkel 
együttműködve az információáramlás legfőbb forrásai. 
Az osztály-diákbizottsági tag megbízatása visszavonható, ha azt az osztály egyik 
tagja kezdeményezi, s az osztály a javaslatot egyszerű szótöbbséggel elfogadja. Az 
osztály-diákbizottsági tag joga, hogy lemondjon a tisztségről. Ebben az esetben az 
osztálynak új személyt kell a helyére választani. 
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3.3. Diáktanács: az osztály-diákbizottság 3-3 tagjából (3.-8. osztályos tanulók) és a 
különböző tevékenységekben együttműködő diákközösségek által választott 
küldöttekből áll. 

3.4. A diáktanács vezetősége 7 főből áll, akiket a diáktanács tagok közül delegál a 
diáktanács, s akiket a diáktanács több mint 50 %-a támogat. A vezetőség döntéseit 
egyszerű szótöbbséggel hozza. Külön döntés alapján titkos szavazással is hozhatnak 
határozatot.  

A vezetőség tisztségviselői: 

 elnök 

 elnökhelyettes 

 titkár 

 sportfelelős 

 kultúrfelelős 

 médiafelelős 

 környezetvédelmi felelős 

3.5. A diákönkormányzat diákvezetője a diáktanács elnöke. 

3.6. A diáktanács vezetősége képviseli a diákközvéleményt, tartja a kapcsolatot az 
iskolavezetéssel, valamint a diákönkormányzatot segítő tanárral. Állást foglalhat 
mindazon kérdésekben, amelyet jelen szabályzat a diákönkormányzat jogköreként 
meghatároz. 

3.7. A diáktanács havonta ülésezik, de szükség esetén bármikor összehívható. Az ülések, a 
zárt ülések kivételével nyilvánosak. Az ülések időpontjának, témájának közzétételéről 
a meghívó egy példányának hirdetőtáblára való kihelyezésével, és az iskolarádióban 
való kihirdetésével is gondoskodni kell. 
Az üléseken történtekről, az osztály-diákbizottsági tagok, 5 napon belül tájékoztatják 
az osztálytársaikat. 

3.8. A diáktanács összehívását kezdeményezheti a diáktanács vezetősége, a 
diákönkormányzatot segítő tanár és az intézmény vezetősége. 

3.9. A diákközgyűlést évente 1 alkalommal hívható össze, de szükség esetén ettől eltérhet. 
A diákközgyűlés témáira a diáktanács, a nevelőtestület és az intézmény vezetősége 
egyaránt tehet javaslatot. 
A diákközgyűlésen joga van minden diáknak megjelenni, kérdéseket feltenni, 
elmondani javaslatait, elsősorban a diákönkormányzat működésével, valamint a 
tanulói jogok érvényesülésével kapcsolatban. A kérdéseket, javaslatokat a 
diákönkormányzat, illetve az intézmény vezetőségéhez egyaránt fel lehet tenni ezen a 
fórumon. 
A diákközgyűlés időpontját az ülést megelőző legalább 15 nappal ki kell hirdetni. A 
diákönkormányzat köteles tevékenységéről, gazdálkodásáról beszámolni a 
diákközgyűlés számára. 

3.10. A tanulók az őket ért sérelem orvoslásáért közvetlenül az osztály-
diákbizottságokhoz fordulhatnak, amelyek a diáktanácson, illetve a diáktanács 
vezetőségén keresztül tartják a kapcsolatot az intézmény vezetőségével. 
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3.11. A diákönkormányzat működésére vonatkozó szabályokat a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. tv. tartalmazza. 

 

4. § A diákönkormányzat működési rendje 
4.1. Az ülések 

4.1.1. A diáktanács ülését az elnök (akadályoztatás esetén a vezetőség további két 
tagja) hívja össze, és vezeti. 

4.1.2. A diáktanács ülését alapesetben a Szent János Katolikus Óvoda, Általános 
Iskola és AMI székhelyére (Egyek, Fő út 1.) kell összehívni. Amennyiben a 
tárgyalandó napirend, vagy más körülmény indokolja, az ülés a székhelyen kívül 
máshová is összehívható. 

4.1.3. Az ülés, írásos meghívó vagy e-mail kiküldésével történik. Indokolt esetben 
lehetőség van az ülés írásbeli meghívó nélküli összehívására, ekkor lehetőség 
szerint biztosítani kell az előterjesztések meghívottakhoz történő eljuttatását. 

4.1.4. A meghívónak célszerű tartalmaznia: 
 Az ülés helyét 
 Az ülés időpontját 
 A tervezett napirendeket 
 Az ülés összehívójának nevét 

Indokolt esetben mellékelni kell az előterjesztéseket. Írásbeli meghívás esetén 
a meghívót és az előterjesztéseket az ülés időpontja előtt legalább 3 nappal ki 
kell küldeni. 

4.1.5. A meghívót meg kell küldeni 

 A diáktanács tagoknak 
 Az intézményvezetőnek, vagy osztályfőnököknek 
 A DÖK segítő pedagógusnak 
 A nem állandó meghívottaknak 

4.1.6. A diákönkormányzat döntéshozó szerve a diáktanács ülés. Az ülés akkor 
határozatképes, ha az ülésen a diáktanács tagok több mint fele jelen van. Ha a 
szükséges számú tag nincs jelen, akkor az ülés nem határozatképes. Az ülést 
ilyen esetben 5 napon belül, ugyanazon napirendek tárgyalására, újra össze kell 
hívni. 

4.1.7. A diáktanács ülésen a tagok szavazati joggal vesznek részt. A meghívottak 
közül az állandó meghívottat tanácskozási jog illeti meg ülés valamennyi 
napirendi pontjához kapcsolódóan. 

4.1.8. Az ülés meghatározott napirendi pontjához kapcsolódóan illeti meg 
tanácskozási jog a meghívottak közül azt a személyt, akit egy napirendi ponttal 
kapcsolatban hívtak meg. 
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4.2. Az ülés vezetése 
4.2.1. A diáktanács ülés vezetése során ellátandó feladatok: 

 Az ülés határozatképességének megállapítása 
 Jegyzőkönyv hitelesítők választása 
 Napirend elfogadása 
 Napirendenként vita levezetése, ezen belül hozzászólásokra, 

kérdésekre, kiegészítésekre a szó megadása 
 Vita összefoglalása 
 Indítványok szavazásra való feltevése 
 Döntési javaslatok szavaztatása 
 A szavazás eredményének megállapítása számszerűen 
 A napirend tárgyában hozott döntése kihirdetése 
 A rend fenntartása 
 Ügyrendi kérdések szavazásra bocsátása és a szavazás eredményének 

kihirdetése 
 Időszerű kérdésekről tájékoztatás 
 Tájékoztatás a korábban hozott döntések végrehajtásáról, eredményéről 
 Az ülés bezárása 

4.3. A vita és döntéshozatal módja 
4.3.1. A napirendi pont tárgyalását szóbeli kiegészítés előzheti meg. Ennek 

megtételére az előterjesztő jogosul. A szóbeli kiegészítés nem ismételheti meg az 
írásbeli előterjesztést, ahhoz képest új információkat kell tartalmaznia.  

4.3.2. A napirendi ponttal kapcsolatban az előterjesztőhöz a diáktanács tagjai és a 
meghívottak kérdést intézhetnek. 

4.3.3. A napirendi pont vitáját az előterjesztő foglalja össze, egyúttal reagál az 
elhangzott észrevételekre. 

4.3.4. Az ülésvezető a vita lezárása után elsőként a módosító, majd az eredeti 
javaslatot teszi fel szavazásra. 

4.3.5. A diáktanács a döntéseit hozhatja: 
Egyszerű szótöbbséggel, valamint minősített többséggel. Egyszerű szótöbbség 
esetében az adott javaslat elfogadásához a jelenlévő tagok több, mint a felének 
„igen” szavazata szükséges. A minősített többség esetében az adott javaslat 
elfogadásához a jelenlévő tagok legalább 2/3-nak egyetértő szavazata szükséges. 

4.3.6. A diáktanács a döntéseit általában egyszerű szótöbbséggel hozza. Minősített 
többséggel dönt azonban a következőkről: 

 Saját Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
 Az Intézményi Szervezeti és Működési Szabályzatról 
 A Házirendről 

Döntéseit nyílt szavazással, kézfelemeléssel hozza. A jelenlévők ¼-ének 
indítványára név szerinti szavazást rendelhet el. A név szerinti szavazás alkalmával a 
levezető a névsor alapján minden tagot név szerint szólít, és a kapott választ (igen, 
nem, tartózkodom) a névsorban rögzíti. A szavazás végén a tag a nyilatkozatát 
aláírásával hitelesíti. 
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4.4. Előterjesztés 
Előterjesztésnek minősül a diáktanács ülésen ismertetett, az ülés napirendjéhez 
kapcsolódó tájékoztató, beszámoló, javaslat, döntés-tervezet. Az előterjesztés 
általában írásos, melyet a meghívóval együtt ki kell küldeni a tagoknak. Ha a téma 
terjedelme, jellege nem indokolja, lehetőség van szóbeli előterjesztésre is. Az írásos 
előterjesztés indokoltságáról az elnök dönt. 
Az előterjesztéseknél törekedni kell arra, hogy ismertetésre kerüljön az adott téma 
jogszabályi háttere, a mérlegeléshez szükséges tájékoztatás, döntési javaslat. 

 
4.5. Döntési javaslat 

A döntési javaslatot az elnök a vita összefoglalása után fogalmazza meg. A javaslat 
részei: 
A döntés szövege 
Végrehajtást igénylő döntéseknél a végrehajtásért felelős személy neve 
A végrehajtás határideje 
A diákönkormányzat döntéseit a naptári év elejétől folyamatos, növekvő, egyedi 
sorszámmal kell ellátni. A döntések sorszáma mellett fel kell tüntetni a döntéshozatal 
időpontját. A döntések jelölése a következő formában történik: ……/év. 
 

4.6. Jegyzőkönyv 
A diáktanács ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia 
kell 

 a megjelent tagok és meghívottak nevét,  
 a tárgyalt napirendi pontokat,  
 a tanácskozás lényegét,  
 a szavazásban hozott döntéseket, ha szükséges számszerűen is. 
  

Zárt ülés esetén rögzíteni kell azt is, hogy a meghívottak milyen minőségben (érintett 
vagy szakértő) vannak jelen. 
A jegyzőkönyv elkészíttetéséről az elnök gondoskodik. Az ülésen 
jegyzőkönyvvezetőt választanak. 
 
A jegyzőkönyvben a tárgyalt napirendi pontoknál fel kell tüntetni: 

 A napirend tárgyát 
 Az előterjesztőt vagy előterjesztőket 

 
A tárgyalt napirendeknél legalább a tanácskozás lényegét jegyzőkönyvbe kell 
foglalni.  
A diákönkormányzat döntéseit – az elnök által megfogalmazott javaslat alapján – 
szavazással hozza. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell, hogy hányan szavaztak igennel, 
hányan nemmel, illetve hányan tartózkodtak. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a 
hozott döntést. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a jelenléti ívet, az írásos 
előterjesztéseket. A jegyzőkönyvet az elnök, a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv 
hitelesítők, és a segítő pedagógus írják alá. A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell 
készíteni. A jegyzőkönyveket naptári évenként külön kell tárolni (külön a nyílt és a 
zárt ülés jegyzőkönyveit.) 
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5. § A tanulóközösség döntési jogkört gyakorol a nevelőtestület 

véleményének meghallgatásával: 
5.1. Saját közösségi életük megszervezésében 

5.2. Tisztségviselőik megválasztásában. 

5.3. A diáktanács tagok megválasztásában. 

6. § A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt: 
6.1. Működéséről. 

6.2. A diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról. 

6.3. Hatáskörei gyakorlásáról. 

6.4. Egy tanítás nélküli munkanap programjáról. 

6.5. A diákújság és diákrádió szerkesztőbizottságának megbízásáról. 

7. § A diákönkormányzat a tanulókat érintő kérdésekre vonatkozóan 
véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési – oktatási intézmény 
működésével, és a tanulókat érintő kérdésekben. 
7.1. A tanulók nagyobb közösségét érintő döntések meghozatalánál. 

7.2. A tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítésénél, elfogadásánál. 

7.3. A tanulói pályázatok, versenyek meghirdetésénél, megszervezésénél. 

7.4. Az iskolai sportkör működési rendjének megállapításánál. 

7.5. A tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásánál. 

7.6. A könyvtár, sportlétesítmények működési rendjének kialakításánál. 

8. § Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat 
véleményének kikérése kötelező, illetve, amelyekben egyetértési jogkört 
gyakorol, továbbá, ha a diákönkormányzat képviselőjét a tárgyalásra 
meg kell hívni, az előterjesztést, meghívót – ha a jogszabály másképpen 
nem rendelkezik – a határidő előtt legalább 15 nappal el kell küldeni a 
diákönkormányzat részére.  

9. § A diákönkormányzat, feladatainak ellátásához térítésmentesen 
használhatja az iskola helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza 
az intézmény működését. 

 

 

 



10.§ A diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol a tanulókat érintő
következő kérdésekben :

10.1. Jogszabályban meghatározott ügyekben az iskolai szervezeti és működési
szab ály zat me gal kotásako r, módo s ításakor.

10.2. A tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor.

10.3. Az ifiúságpolitika célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor.

10.4. A házirend elfogadásakor.

11. § A diákönkormányzat képviselőt delegálhat az iskolaszéktle.

12. § Képviselet, kapcsolattartás

A diákönkormányzatot az iskola igazgatőságával, a nevelőtestülettel
való kapcsolattartásban, tárgyalásokon a diáktanács elnöke képviseli.
Képviseleti jogosultságát adott esetben átruházhatja.

13. Zárő rendelkezések

13.1. A szervezeti és működési szabályzat módosítását a
d iá kö n ko rmányzat bá rme ly ta gj a kezd e m ényezheti.

13.2. A szervezeti és működési szabályzatot a tagok véleményének
meghallgatása után a diáktanács fogadja el, majd az a nevelőtestület
jóváhagyása után lép életbe.

diáktanác,s elnöke
b. Jl, l-*r: . fr:w*. .4.: *[:=

diákönkormányzatoí
segítő pedagógus
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Egyek, 2018. szeptember 21.
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