
 
A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 

diákönkormányzatának  
Szervezeti és Mőködési Szabályzata 

 
 
 
Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és 
Gimnázium tanulói, tanulóközösségei által létrehozott diákönkormányzat szervezeti 
felépítését és mőködési rendjét szabályozza. 
 
Az intézmény diákönkormányzata (továbbiakban: DÖK) a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. 
évi CXC. törvény alapján mőködik. 
 
A DÖK székhelye: Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium, 2220. 
Vecsés, Petıfi tér 1. 
 
 

1. A diákönkormányzat célja, feladata 
 
 
A nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvényben biztosított diákjogok biztosítása és 
érvényesítése. 
 
A diákönkormányzat feladata, hogy tagjainak érdekeit képviselje, az érintett tanulók 
érdekében eljárjon. 
 
A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintı valamennyi kérdésre kiterjed. 
 
A diákönkormányzat a tanulói érdekképviseleten túl részt vesz az intézményi élet alábbi 
területeinek segítésében, szervezésében is: 
 
Tanulmányi munka (versenyek, vetélkedık, pályázatok stb.). 
Sportélet szervezése. 
Túrák, kirándulások szervezése. 
Kulturális programok, rendezvények szervezése. 
Iskolaújság, iskolarádió mőködtetése (jelenleg nem mőködik). 
Kapcsolattartás más intézmények tanulóival, diákjaival. 
 
 

2. A diákönkormányzat jogai, kötelezettségei 
 
 
Bizonyos ügyekben a diákönkormányzat jogosult határozatokat és döntéseket hozni. Ezen 
döntések tartalmáért, azok megtartásáért, illetve a döntés elmulasztásáért a DÖK felel. 
Ezekben a kérdésekben a nevelıtestületnek véleményezési, illetve jóváhagyási jogköre van. 
 
 



 
 

2.1. A diákönkormányzat az alábbi kérdésekben döntési jogkört gyakorol: 
 
Saját mőködésével kapcsolatban, a nevelıtestület véleményének kikérésével. 
A diákönkormányzat mőködéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználása tekintetében. 
Hatáskörei gyakorlásával kapcsolatban. 
Egy tanítási munkanap programjának megállapításában. 
Az iskolai diák-önkormányzati tájékoztatási rendszer létrehozásáról és mőködtetésérıl, 
valamint a tájékoztatási rendszer szerkesztısége tanulói vezetıjének és munkatársainak 
megbízásáról. 
A diákönkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatának elfogadásában. 
 

2.2. A diákönkormányzat egyetértési jogokat gyakorol az alábbi tárgykörökben: 
 
Az intézményi SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek, illetve 
módosításainak elfogadása elıtt. 
Az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor. 
A házirend elfogadása elıtt. 
 
Ezekben a kérdésekben köteles állásfoglalását indoklással együtt az intézmény 
nevelıtestületéhez eljuttatni. Ha a DÖK nyilatkozata nemleges, vagy álláspontja eltér a 
nevelıtestület véleményétıl, akkor egyeztetı tárgyaláson a DÖK elnöke, illetve a képviselı 
pedagógus köteles részt venni. 
 

2.3. A diákönkormányzat javaslatot tehet, illetve élhet véleményezési jogával az alábbi 
ügyekben, amelyeket az intézmény különféle fórumain nyilvánosságra hozhat: 

 
Az intézmény mőködésének és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 
Az ünnepélyek, megemlékezések rendjével, a hagyományok ápolásával kapcsolatban. 
A diák-önkormányzati szerv, diákképviselık, valamint az iskolai vezetık közötti 
kapcsolattartás formájának és rendjének meghatározásában. 
A diákönkormányzat mőködéséhez szükséges feltételek (helységek, berendezések használata, 
költségvetési támogatás biztosítása) biztosítása kérdésében. 
A mindennapi testedzés formáival kapcsolatban. 
Az iskolai sportkör mőködési rendjének megállapításakor. 
A tanulók szervezett véleménynyilvánítása és a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendjével 
és formájával kapcsolatban.  
A tanulók jutalmazásának elveivel és formájával, illetve a fegyelmezı intézkedések formáival 
és alkalmazásának elveivel kapcsolatban. 
A diákönkormányzat részére biztosított helységek kijelölésének, használati joga megvonása 
meghatározásában. 
Ha az oktató nevelı intézmény szervezeti és mőködési szabályzata tanulói jogviszonnyal 
kapcsolatos kérdést rendez. 
A tanulók nagyobb közösségét érintı kérdésekben.  
A tanulók helyzetérıl készült beszámolók elkészítésekor, elfogadásakor. 
A tanulói pályázatok, versenyek meghirdetésekor, megszervezésekor. 
A tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásakor. 
 



 
 
A könyvtár, a sportlétesítmények mőködési rendjének meghatározásakor. 
A tanulókat érintı programokat illetıen az iskolai munkaterv elkészítésénél. 
A tankönyvek vásárlásához nyújtott állami támogatás felhasználásának módjával 
kapcsolatban. 
 
Ezeket a véleményeket, javaslatokat az intézmény tantestülete nem köteles figyelembe venni. 
 
 
A diákönkormányzat javaslatot tehet, illetve élhet véleményezési jogával a fenntartónak: 
 
Az intézmény megszüntetésével, 
az intézmény átszervezésével, 
az intézmény feladatainak megváltoztatásával, 
az intézmény nevének megállapításával, 
az intézmény vezetıjének megbízásával, illetve a megbízás visszavonásával összefüggı 
döntése elıtt. 
 
 

3. A diákönkormányzat tagjai 
 
 
A diákönkormányzatot az alábbi tanulóközösségekhez tartozó tanulók alkotják: 
 
Alsós DÖK: Alsó tagozatos diákok 
Felsıs és gimnazista DÖK: Felsıs és gimnazista diákok 
 
A diákönkormányzat tagjai lehetnek az iskolával tanulói jogviszonyban álló, a 
diákönkormányzathoz egyénileg csatlakozott, a diákönkormányzat vezetıinek választásában 
részt vevı tanulók. 
A diákönkormányzat minden tagjának joga a tisztségviselık megválasztásában részt venni, 
mint választó és választható személy. 
A diákönkormányzat minden tagjának joga a diákönkormányzat bármely tisztségviselıjéhez 
kérdést intézni, és arra választ kapni. 
 
 

4. A diákönkormányzat szervezeti felépítése és mőködése 
 
 

4.1. A tanulóközösségek 
 
A diákönkormányzathoz tartozó tanulóközösségek tagjaik közül 3 fı képviselıt választanak. 
A tanulóközösségek vezetıségének tagjai az alábbi feladatokat látják el: 
 
A tanulóközösség választott vezetısége a tanulóközösség érdekvédelmét, életének szervezését 
látja el, üléseit szükség szerint tartja. Munkájáról köteles folyamatosan tájékoztatni az ıt 
megválasztó közösséget. 
 



 
 
A tanulóközösség által választott küldöttek képviselik az ıket választó tanulóközösségeket a  
Diákönkormányzat iskolai vezetıségében, illetve tájékoztatják megválasztóikat az iskolai 
vezetıség tevékenységérıl, az aktuális feladatokról. 
 

4.2. A diákönkormányzat vezetısége 
 
Az iskolai diákönkormányzat vezetıségét a tanulóközösségek képviselıi választják meg. 
A diákönkormányzat vezetısége az összes osztály x 3 fıbıl áll.  
A vezetıség tagjai közül a következı tisztségviselıket választja meg: elnök, alelnök, 
(sportfelelıs, kultúrfelelıs stb. lehetne). 
A diákönkormányzat diákvezetıje a vezetıség elnöke. 
A diákvezetı feladata a vezetıség üléseinek összehívása, elıkészítése, levezetése, a hozott 
döntések, határozatok végrehajtásának figyelemmel kísérése. 
A vezetıség üléseit az éves munkaterv szerint havonta, kéthavonta tartja. 
A vezetıség ülései nyilvánosak. 
A vezetıség döntéseit szóban, egyszerő többséggel hozza. Külön döntés alapján a döntést 
titkos szavazással is meg lehet hozni. 
A vezetıség üléseirıl írásos emlékeztetı készül. 
 
A diákönkormányzat vezetısége: 
Megválasztja a vezetıség tisztségviselıit. 
Tagjain keresztül tájékoztatja a tanulóközösségeket az igazgatóság tevékenységérıl, 
döntéseirıl. 
Elfogadja a DÖK éves munkatervét. 
A nevelıtestület véleményének figyelembe vételével dönt az egy tanítás nélküli munkanap 
programjáról. 
Évente egy alkalommal megszervezi a diákközgyőlést, amelyen áttekintik a diák jogok 
érvényesülését. 
Csatlakozhat a diákönkormányzatok területi vagy országos szervezetéhez, szövetségéhez. 
 

4.3. A diákönkormányzat vezetıségének kötelessége, hogy 
 
Személyi döntései, a szervezeti és mőködési szabályzat, valamint az éves munkaterv 
elfogadása elıtt kikérje az ıt megválasztó tanulóközösségek, tanulók véleményét. 
Évente minimum 5 alkalommal a diákönkormányzat tagjait összehívja és tájékoztassa a 
vezetıség által végzett munkáról. 
A diákönkormányzat vezetıségének megbízatása 1 tanévre szól. 
 

5. Képviselet, kapcsolattartás 
 
A diákönkormányzatot az iskola igazgatóságával, a nevelıtestülettel való kapcsolattartásban, 
tárgyalásokon a vezetıség diákvezetıje és a diákönkormányzatot segítı pedagógus képviseli. 
 
 



 
 
 

6. Záró rendelkezések 
 

 



 


