Bakonycsernyei Általános Iskola
Diákönkormányzat
SZMSZ

DÖK székhelye: Bakonycsernye Rákóczi út 37.
Az iskolai diákönkormányzat a diákok érdekképviseleti szerve, mely választott tagokkal, saját
SZMSZ alapján működik és jogosult az iskola tanulóinak képviseletében eljárni.
Tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.
SZMSZ FELÉPÍTÉSE
1. DÖK feladatai
2. DÖK célja, feladatai, működését meghatározó dokumentumok, felülvizsgálat rendje
3. DÖK felépítése: tagok, segítők, tisztségviselők (megválasztásuk módja, jogaik,
kötelességeik, megbízatás időtartalma, leváltás feltételei)
4. DÖK üléseinek rendje nyilvánosság
5. Döntéshozatali rend
6. Joggyakorlás
7. Pénzügyek
8. Diákközgyűlés
9. SZMSZ felülvizsgálat ideje, módja (áttekintés, módosítás rendje)
10. Kiegészítések, mellékletek
Feladatunk:
Egyetértési, döntési, véleményezési, javaslattevő jogaink érvényesítése, szervezett
véleménynyilvánítás.
Diákközgyűlés szervezése.
Alsó tagozatok képviselése a DÖK-ben.
A DÖK működését meghatározó dokumentumok:
1. Közoktatási törvény (Ktv. )
2. Iskolai dokumentumok (Pedagógiai program, SZMSZ, Házirend)
A DÖK SZMSZ része az iskolai SZMSZ-nek.
A Diákközgyűlésen a diákképviselők fogadják
el, a tantestület hagyja jóvá.
DÖK SZMSZ felülvizsgálata:
Az iskolai SZMSZ felülvizsgálatával összhangban áttekintjük a saját szabályzatunkat.
DÖK célja, feladatai:
Cél: A nyilvánosság megteremtése a diákok számára
Iskolai érdekképviselet
Hozzájárulni a demokratikus iskolai légkör megteremtéséhez
Feladat: Iskolai munka segítése
Iskolavezetés, tantestület, diákok közötti együttműködés előmozdítása
A DÖK által meghatározott programok, tevékenységek szervezése, ellenőrzése, értékelése
Iskolai programok támogatása
Lehetőség szerint iskolarádió működtetése

A nyilvánosság, a diákok tájékoztatásának biztosítása
SZMSZ felülvizsgálata:
Módosítását a DÖK képviselői kezdeményezhetik, áttekintését a DÖK patronáló tanár és
megbízott képviselők végzik legalább 3 évente.
DÖK felépítése:
tagok, tisztségviselők
A DÖK választott testület. Minden felsős diák választó és választható.
Választás rendje:
Tanév elején minden osztályközösség 2 képviselőt delegál a diáktanácsba. A Választás
módjáról az oszt. közösségek maguk döntenek.
A megalakult diáktanács közvetlen választással megválasztja a tisztségviselőit.
A választáson csak olyan jelölt állítható, aki vállalja a jelölést. A szavazás lehet nyílt vagy
titkos.
A DT megbízása 1 iskolaévre szól. Bármelyik DÖK képviselő visszahívható a DÖK javaslata
és döntése alapján.
DÖK tisztségei:
DT (Diáktanács) elnök
DT titkár
DÖK patronáló tanár
DÖK képviselők
Választható egyéb tisztségviselő a DT javaslata alapján.
A DÖK munkáját az osztályfőnökök segítik.
DT ELNÖKE:
Évente a delegált képviselők közül, többségi szavazással választja a diáktanács.
Megbízatásának időtartama: 1 isk. év.
Leváltása: A DÖK javaslata, döntése értelmében.
JOGAI:
A DÖK határozatainál szavazati és vétójoga van.
Önálló javaslattételi joga van.
Önállóan kezdeményezheti a DÖK soron kívüli összehívását.
Iskolagyűlésen felszólalhat a DÖK nevében.
A DÖK-kel
egyetértésében kezdeményezhet fegyelmi eljárást.
Képviselheti a diákokat az iskolai fórumokon.
KÖTELESSÉGEI:
DÖK üléseit kihirdeti.
DÖK patronáló tanárral az üléseket előkészíti, lebonyolítja.
DÖK programjainak szervezésében, lebonyolításában részt vesz.
A házirend és egyéb iskolai szabályok betartását előmozdítja.

DT TITKÁRA
Évente a diáktanács többségi szavazással választjuk.
JOGAI:
Az elnök helyettesítése.
Megegyezik a képviselők jogaival.
KÖTELESSÉGE:
Az elnökkel, patronáló tanárral együttműködik, munkájukat segíti.
A DÖK programjainak lebonyolításában részt vesz.
Megegyezik a képviselők kötelességeivel.
DÖK KÉPVISELŐK
Évente az osztályközösségek választják osztályonként két főt.
Megbízatásuk 1 iskolai évre szól.
DT vagy az osztályközösség javaslata, döntése alapján visszahívhatók.
A DT elnökének osztálya + 1 főt delegálhat, hogy szavazáskor pártatlan számú legyen
képviselőtestület.
JOGAIK
A DT határozathozatalain egyetértési joguk van.
Önálló javaslattételi joguk van.
Indítványozhatják a képviselők 50% + 1 fő egyetértésével soron kívüli DT ülés összehívását,
az iskola vezetésével megbeszélést.
KÖTELESSÉGEIK:
DT ülésein aktív részvétel.
Évente legfeljebb háromszor hiányozhat DÖK ülésről. Ha nem
vesz részt a megbeszéléseken, visszahívhatja a DT.
Részvétel a DÖK programjainak lebonyolításában.
Az osztályközösség érdekeinek, véleményének képviselete, tájékoztatása a DT üléseiről,
határozatairól.
Tájékozódni a diákjogokról, házirendről, SZMSZ-ről.
Vállalt feladatok elvégzése.
3. félévtől a 4. osztályosok is delegálhatnak képviselőket a DT-ba,
akik megfigyelőként
vehetnek részt az üléseken.
DÖK patronáló tanár
A DÖK javaslatára az iskola vezetője bízza meg. Megbízatása meghatározatlan időre szól.
Az iskola igazgatójának és / vagy a DÖK javaslatára visszahívható.
A DÖK megbízása alapján eljárhat a DÖK képviseletében.
Vezetői, nevelőtestületi értekezleteken képviseli a diákságot.

JOGAI:
DT határozathozatalainál szavazati és javaslattevő joga van.
Soron kívül összehívhat ülést.
Indítványozhat a DT-csal egyetértésben fegyelmit, az iskola igazgatójával megbeszélést.
Diákok képviselete.
PATRONÁLÓ TANÁR KÖTELESSÉGE:
DT javaslatai alapján az éves munkaterv összeállítása, végrehajtása.
DT ülések napirendjének meghirdetése.
DT munkájának irányítása, diákok tájékoztatása.
DÖK programok szervezése lebonyolítása, értékelése.
DÖK munkájáról beszámoló készítése.
Diákközgyűlés szervezése.
DÖK munkájához szükséges dokumentumok összeállítása a képviselők együttműködésével.
DT ÜLÉSEK RENDJE
A DT havonta tart ülést, a munkatervben meghatározott feladatok megbeszélése.
Rendkívüli ülés is összehívható.
Ülések helye iskolai szaktanterem.
Az ülések nyilvánosak, tanácskozási joggal bármelyik diák, tanár részt vehet.
Állandó meghívott az iskola igazgatója.

DÖNTÉSHOZATALI REND
Általános kérdésekben egyszerű többséggel hozhat döntéseket a DT.
A DT akkor határozatképes, ha a képviselők kétharmada jelen van.
A döntési és egyetértési jogok gyakorlásánál döntést kétharmados többséggel hozhat.
A DÖK patronáló tanár feladata, hogy az igazgatótól tájékoztatást kérjen az egyetértési és
véleményezési joggal kapcsolatos kérdésekről, s eljutassa a dokumentumokat, információkat
a DÖK-höz.
A kérdéseket a DT nyílt ülésen megvitatja.
A DT álláspontját, javaslatát a DÖK képviselők ismertetik osztályközösségükkel.
Összegyűjtik az osztályuk javaslatait, véleményét, majd a DT döntéseiről tájékoztatják
diáktársaikat.
A DT döntéseit nyilvánosságra hozhatja iskolagyűlésen, nevelőtestületi értekezleten,
faliújságon.

JOGGYAKORLÁS
A DÖK jogait a Ktv. 62.§ /2/ határozza meg.
A tanulóközösségek döntési jogkört gyakorolnak,
nevelőtestület véleménye
meghallgatásával saját
közösségi életük tervezésében, szervezésében, tisztségviselőik
megválasztásában és jogosultak képviselni magukat a DÖK-ben.
Ezen jogot az előzőekben leírt módon gyakorolhatják.
Ktv. 11.§.(1.) „ A tanuló érdekképviselete és törvényes védelme érdekében a DÖK –höz
fordulhat érdekei védelméért, kérheti az őt ért sérelem orvoslását.
63.§ (3.) A DÖK a nevelőtestüle3t véleményének kikérésével dönt saját működéséről, a DÖK
működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, hatáskörei gyakorlásáról, 1
tanítás
nélküli munkanap programjáról, a tájékoztatási rendszerének (iskolarádió) vezetőjének,
munkatársainak megbízásáról.
63.§ (4.) A DÖK SZMSZ-ét
a választó tanulóközösség fogadja el, és a nevelőtestület hagyja
jóvá.

