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A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatával kapcsolatos rendelkezéseket 

tartalmazó legfontosabb jogszabályok: 

 

- A közoktatásról szóló 1993. Évi LXXIX. Törvény, amely megadja a felhatalmazást a 

diákönkormányzatnak a működési szabály megalkotására, és tartalmazza az 

elfogadásával kapcsolatos szabályokat. 

-           A 11 / 1994.. MKM- rendelet kiegészíti a Ktv. rendelkezéseit. 
- A DÖK SZMSZ elfogadásával kapcsolatos határidők számításával összefüggő 

szabályokat a többször módosított államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 

1957. évi IV. tv. állapítja meg. 

 

 

1. Működési feltételei: 

 
- Az iskola biztosítja a diákönkormányzat zavartalan működésének feltételeit. A DÖK 

az intézmény helyiségeit, berendezéseit az iskolai SZMSZ, és a házirend használati 

rendszabályai szerint térítésmentesen veheti igénybe. 

 

- Az iskolai költségvetés – lehetőségeihez mérten- biztosítja a DÖK működéséhez 

azokat a költségeket, amelyeket  a diákönkormányzat időben előterjeszt.(Minden tanév 

október 31- ig megfelelő indoklással előterjeszti.) 

 

- A DÖK saját bevétellel is rendelkezik: 
- őszi és tavaszi papírgyűjtésből, 

- sulidiszkó megrendezésekor befolyt belépőjegyek árából, 

- iskolaújság eladásából származó pénzből. 

 

 

2. A diákönkormányzat és az iskola közötti kapcsolattartás: 
 

- A diákönkormányzatot az iskola vezetőségével, a nevelőtestülettel való 

kapcsolattartásban a diákönkormányzatot segítő pedagógus képviseli. 

 
 

 

3. Feladata, célja: 

 
- az iskolai munka segítése, és az iskola működtetésében résztvevők 

együttműködésének előmozdítása.  

 

- kapcsolattartás a Szegedi Diákönkormányzattal. 

 

- egyéni és kollektív érdekképviselet,  előzetes egyeztetés, a megoldáskeresés minden 

kérdésben, mielőtt azt esetleg jogi útra terelik.  

 

- a problémák megfogalmazása – mindenki által elfogadható módon, de nem dolga- 

feladata az érintettek helyett megfogalmazni azok gondjait, igényeit és kéréseit. 

 

 



 

- részt vesz az iskolai élet alábbi területeinek segítésében, szervezésében: 

 

 versenyek, vetélkedők  

 sportélet 

 túrák, kirándulások szervezése 

 faliújság készítése 

 kulturális programok szervezése 

 diákügyelet szervezése 

 iskolaújság szerkesztése és terjesztése 

 iskolarádió. 

 

 

 

4. A diákönkormányzat jogai: 

 
4. 1  Döntési joga van: 

 

- saját működése, munkája megszervezéséről, 

 

- saját szervezeti és működési szabályzatának megalkotásáról, 

 

- tisztségviselői megválasztásáról, 

 

- a működéséhez biztosított pénzösszeg felhasználásáról, 

 

- meglévő hatáskörei gyakorlásáról, 

 

- egy tanítás nélküli munkanap programjáról, 

 

- saját tájékoztatási rendszeréről, 

 

- a tanulók közül az iskolai tájékoztatási rendszer felelőseinek megválasztásáról   

 

 

4. 2  Egyetértési joga van: 

 

- az iskolai Szervezeti és Működési Szabályzat tanulókat is érintő pontjainál, a 

dokumentum elfogadásában és módosításában, 

 

- a diákjóléti célra szánt pénzösszegek felhasználásában, 

 

- a házirend elfogadásában, és módosításában.(Ezt a jogot a diáktanács gyakorolja.) 
 

 

 

 

 

 



 

4. 3 Véleményezési joggal rendelkezik: 

 

A diákönkormányzat kötelező véleményezési joga szempontjából a tanulók nagyobb   

közösségének legalább 50 %-a tekinthető. 

 

- az intézmény működésével kapcsolatos kérdésekben ill. a tanulókat érintő 

kérdésekben, ha a diákok nagyobb közösségének legalább 50 %-át érintik. 

 

- a tanuló ellen folyó fegyelmi eljárásban, 

 

- a tanév rendjének meghatározásakor, 

 

- az iskolai működési szabályzat elfogadásakor  a tanulókat érintő kérdésekben, 

 

- az intézmény megszüntetésével, átszervezésével, nevének meghatározásával 

kapcsolatban, 

 

- az intézmény vezetőjének megbízásával és a megbízás visszavonásával kapcsolatban, 

 

- a tankönyvek megvásárlásának támogatásával kapcsolatban: a normatív támogatás       

fennmaradó részének felosztási elveinek jóváhagyásában 
 
Jogorvoslat: A diákönkormányzat jogainak megsértése esetén tizenöt napon belül a 

törvényességi kérelmet nyújthat be az igazgatóhoz, melynek elbírálása a z iskolafenntartó 

hatásköre, az intézmény vezetőjéhez a házirendben meghatározott fogadóórában is fordulhat. 

 

 

5. Kötelessége: 

 

 
- a diákok jogi és erkölcsi védelme, a DÖK tagjaihoz fordulhatnak az iskolai élettel 

kapcsolatos problémáikkal a tanulók.(Az iskola működése során felmerült egyéni 

sérelmek orvoslását a tanuló és tanuló között a Diáktanács, a tanuló és pedagógus 

között a Diáktanács és a Nevelőtestület által megbízott pedagógus(ok) intézik az 

igazgató részvételével.) 

 

- az adott problémát megvizsgálni, és indokolt esetben megoldani vagy a megfelelő 

szervhez továbbítani (pl. iskola vezetősége). Az intézmény igazgatója minden hónap 

utolsó csütörtökén, 15 órától fogadóórát tart a diákoknak. Bejelentkezést legkésőbb a 

fogadóóra előtti napon szóban kell megtenni az igazgatónőnél, vagy a DÖK vezető 

pedagógusnál, aki továbbítja. 

 

- évente egyszer  összehívni az iskolai diákközgyűlést, melyen az intézmény igazgatója 

vagy megbízottja (DÖK segítő ped.) a tanulókat tájékoztatja az iskolai élet egészéről. 

A diákközgyűlés összehívását DÖK vezető tanár kezdeményezi A beszámolónak 

tartalmaznia kell a DÖK által végzett éves munkát, az időközben felmerült 

problémákat. 

 

- évenként munkatervet készíteni, melyet az iskola vezetőségével egyeztet. 



 

- végrehajtani a munkatervében megjelölt feladatokat.(az esetleges változtatást 

indokolni) 

 

- a diákok igénye szerint szabadidős és kulturális programokat szervezni 

 

- a házirendet betartani, és betartatni. 

 

 

 

6. Működésének alapvető elemei: 
 

- A DÖK az osztályközösségek által választott képviselőkből áll, akiket egy év             

időtartamra választanak a tanév első hetében.  

Minden osztály - 4. évfolyamtól kezdve – két főt delegál, akiknek szavazati joguk van. 

Ha osztályukat képviselik egy adott döntésben, akkor ketten együtt egy szavazatot 

érnek. 

 Külön szavazhatnak, ha a DÖK- gyűlés keretein belül tisztségviselőket választanak, 

adott programról, napirendi pontról szavaznak.  

A képviselő kötelessége az őt választók tagjainak képviselete, a DÖK munkájáról való 

tájékoztatása, a gyűléseken való részvétel ill. akadályoztatása esetén helyettesről kell 

gondoskodnia. 

A képviselő év közben is visszahívható, amennyiben a választó közösség vagy a DÖK 

nincs megelégedve a munkájával pl.: rendszeres távolmaradás, passzív, rossz 

magaviselet, együttműködésre való képtelenség, negatív munkavégzés..( A tanulók 

tanulmányi eredményüktől függetlenül választhatóak képviselőnek.)  

Nyilvánosság: a képviselőknek joguk van az osztályfőnöki órán max. 10 percet kérni 

(igény szerint), hogy beszámoljanak, véleményt kérjenek a DÖK működéséhez, 

programjaihoz stb. 

 

- A tanév első három hetében szabadidős programokat javasolhat a szabadidő- 

szervezőnek 

 

- Diákközgyűlést évente legalább egy alkalommal (májusban ) tart, amelyen az iskola 

tanulói, vagy – a DÖK döntése alapján- a diákok küldöttei vesznek részt. Összehívását 

a DÖK vezető pedagógus kezdeményezi, az összehívásért az intézmény igazgatója a 

felelős. A diákközgyűlés napirendjét a megrendezése előtt 15 nappal nyilvánosságra 

kell hozni. 

 

-       A DÖK általában minden hónap második hetében /keddi, szerdai, vagy csütörtöki nap/ 

14 órától tartja gyűléseit a DÖK teremben. 

 

-      Indokolt esetben ettől eltérően a DÖK bármely tagja kezdeményezheti a tagok 

összehívását.           

 

- A DÖK a faliújságon és az iskolarádión keresztül tájékoztatja a tanulókat a gyűlések              

helyéről, időpontjáról és napirendi pontjairól, a történtekről, az őket érintő 

kérdésekről,  döntésekről. 

 



- A DÖK akkor határozatképes, ha a döntéshozatalnál a tagok 2/3-a jelen van, és 2/3- os      

arány szükséges a döntés meghozatalához. A diáktanács a döntéseit egyszerű 

szótöbbséggel hozza. 

 

 

- A legfelsőbb döntéshozó fórum a közgyűlés, amely a tagokból áll. Az operatív    

döntéshozó fórum az osztályképviselőkből álló diáktanács.  

 

- A diákönkormányzat nevében az aláírási jogot az elnök gyakorolja. 

 

 

 

A Diáktanács felépítése 

 
A tisztségviselőket a DÖK tagjai titkos szavazással választják. 

 

Feladataik: 

 

Elnök:  

- a DÖK munkájának koordinálása, 

- az éves munkaterv összeállítása, 

- képviseli a DÖK ügyeit nyilvános fórumokon, és az azt követő első gyűlésen köteles 

beszámolni a tevékenységéről, 

-  a DÖK segítő pedagógustól folyamatos tájékoztatást kér a véleményezési és döntési 

joggal kapcsolatos ügyekben. 

 

Titkár: 

- nyomon követi a DÖK döntéseinek érvényesítését, 

- biztosítja a döntések nyilvánosságra hozását, propagálását a faliújságon, 

- segít a gyűlések szervezésében. 

 

Jegyző: 

- jegyzetet , írásos emlékeztetőt készít a gyűléseken történtekről, a napirendi pontokról, 

- vezeti a jelenléti ívet, 

- részt vesz a DÖK levelezésének, iratainak nyilvántartásában. 

 

Sportfelelős: 

 

- az iskola tanulóinak sporteredményeit számon tartja, beszámol a versenyekről, 

helyezésekről, 

- felméri az iskola tanulóinak igényeit a szabadidős sporttevékenységekkel kapcsolatban 

 

Kultúrfelelős: 

 

- a szaktanárokkal, a szabadidő szervezővel tartja a kapcsolatot városi rendezvényekkel, 

versenyekkel, pályázatokkal kapcsolatban tájékozódik 

 

Tagok: 

- képviselik az osztályuk érdekeit, jelzik észrevételeiket, problémáikat, 

- az osztályt folyamatosan tájékoztatják a DÖK tevékenységéről 



- ismerjék az iskolai alapdokumentumokat (pedagógiai program, SZMSZ, házirend) és a   

diákönkormányzat működését meghatározó dokumentumokat. 

- Ismerjék saját jogaikat és kötelességeiket, hogy munkájuk eredményes lehessen.  

 

 

 

Munkacsoportok: 

 

- kommunikációs: jegyző, sportfelelős, kultúrfelelős + két tag 

- érdekvédelmi:     elnök, titkár + két tag 

 

 

A diáktanács jogai: 

 részt vehetnek a DÖK- gyűléseken, 

 javaslatot tehetnek a gyűlés napirendjére, 

 az adott napirendhez hozzászólhatnak, 

 kérdést, javaslatot tehetnek a DÖK vezetőségéhez, ill. tagjaihoz, 

 értékelhetik a diákönkormányzat tevékenységét. 

 

Pénzügyek: 

 A diákközgyűlés fogadja el a DÖK éves költségvetését, és a pénzügyi 

beszámolót. (A diákközgyűlés küldöttközgyűlésként is megszervezhető, 

ahol a diákok küldötteket állítanak, akik képviseletükben vesznek részt 

a diákközgyűlés munkájában.) 

 A diáktanács a költségvetés keretei között jogosult a szükséges 

pénzügyi döntések meghozatalára. 

 A DÖK anyagilag is hozzájárul a szabadidő- szervező által szervezett 

programok lebonyolításához. 

 A DÖK saját bevételeit az iskola pénztárába fizeti be, az iskola 

számlájára. 

 A DÖK legfeljebb 30 000 Ft-ot tarthat készpénzben az iskola 

páncélszekrényében. 

 A rendezvényekhez, jutalmazásokhoz szükséges pénzt az iskola havi 

ellátmányából igényli meg az intézmény vezetőjétől a DÖK- vezető 

tanár. 

 A DÖK- vezető az iskola nevére kiállított számla ellenében elszámol a 

felvett pénzről a pénztáros felé. 

 A DÖK kasszájából a pénzt a DÖK vezető tanár veheti ki, a 

diáktanácsnak mindig elszámol a pénzforgalomról. 

 A tanév végén a DÖK- vezető elszámol a bevételekről és a kiadásokról 

az I. sz. igazgatóhelyettesnek. 

 

 

 

A diákönkormányzat jogosult minden olyan rendezvény megszervezésére, amelyet saját 

szervezeti és működési szabályzata előirányoz, vagy amelyeket megállapodás keretében 

tevékenységi körébe vesz.  

 

 



I. számú melléklet 

 

A gyerekügyelet alapelvei: 

 

 

Minden ügyeletes tanár mellé egy segítő diák kerül. A 7-8. évfolyamos tanulókból 

összeállított, osztályfőnök által kiválasztott, ill. jóváhagyott 12 fős csoportok segítik az 

ügyeleti helyén, 7.30 – 7. 50 között /a bejáratnál 8.00-ig/, valamint az óraközi szünetekben a 

nevelők munkáját /11.55-ig/. 

Kötelességük, hogy ismerjék, és betartsák a házirend szabályait, és fő feladatuk, hogy 

ezeknek betartatását segítsék. 

 

A tanulók ügyeleti helyei az épület jellegéből és használati gyakoriságából, a tanárok 

ügyeleti helyeihez alkalmazkodva adódóan alakultak ki: 

 

 

- alagsori folyosó 1 fő: felügyeli az alsósok által használt mellékhelyiségeket, ill. 

irányítják a tornatermi folyosó felé a testnevelés órára készülőket. A fiú WC –be 

csak alsó tagozatosok mehetnek be. Segítenek az udvari szünet után a 

bevonulásnál. 

 

- földszinti kisaulák 1-1 fő   
Miután segítettek a kisaulák kiürítésében, ők is kimennek az alsós tanárokkal az 

udvarra a tízórais szünetben. 

 

- aulai mozgó 2 fő: 1 állandó, 1 udvaros  

Segítik az első szinten lévő tantermek ürítését, órák előtt a diákok sorakozását. 

Tízórai szünetben ellenőrzik a termeket, ha valamilyen rendellenességet 

tapasztalnak, jelentik az ügyeletes tanárnak.  Ügyelnek a WC-k és öltözők 

funkciónak megfelelő használatára. (Az öltözőkben az átláthatóság érdekében 

szünetekben mindig égjen a villany.)  

Az udvaros a hozzárendelt tanár belátása szerint alkalmazkodik. 

Az állandó benti feladata a büfében vásárolni szándékozók kulturált 

viselkedésének és sorakozásának biztosítása. 

 

- főbejárat 1 fő:  

Feladata tanítás előtt a későket feljegyezni az ügyeletesi füzetbe.  

Szünetekben ellenőrzi, hogy tanuló az épületből igazgatói vagy osztályfőnöki 

engedély nélkül ne mehessen ki a tanítás végéig. Az iskolába érkezőket jelzik a 

portásnak. 

 

- karzat 3 fő: mozgó ügyeletesek segítik a karzatos nevelőket a tantermek 

ürítésében és bezárásában, valamint az óra előtti sorakozásban. Fokozott figyelmet 

fordítanak a fenti mosdók rendeltetésszerű használatára, valamint a biológia, kémia 

termekre. 

Az alsós ügyeletest kíséri a tízórai szünetben az ebédlőbe a harmadik beosztott 

tanuló. 

  

 

 



 

 

A gyerekügyeletesek általános tudnivalói: 

 

- 7. 30-kor a reggeli ügyeletesek jelentkeznek a posztjuk ügyeletes tanáránál, a 

többiek az első óra után. Fél 8 után nem hagyhatják el a kijelölt ügyeletesi 

helyüket. Az első órára 7. 55-kor indulnak (Kivétel a főbejárat.) 

- A reggeli ügyeletesek is váltják egymást az alábbi posztokon: főbejárat, aula, 

karzat, 2 kisaula  

- Karszalag jelöli az ügyeletesek helyét. Ezt a portán mindig le kell adni a nap 

végén. 

- Az ügyeletesi hely nem cserélhető, személyi változás csak DÖK-vezető tanárral 

egyeztetve lehetséges. 

- Hiányzás, ill. betegség esetén a pótügyeletes veszi át a feladatot. 

- A felmerülő problémákkal az ügyeletes tanárokhoz, a diákügyeletért felelős 

személyhez, illetve az ott tartózkodó nevelőkhöz fordulhatnak az ügyeletesek. 

- Csak kicsengetéskor jöhetnek ki az óráról, ill. becsengetéskor az osztályukkal 

érkezzenek az órájukra. 

- A tanároknak, a szülőknek, az iskola többi dolgozójának és társaiknak is 

illedelmesen köszönjenek, mindig viselkedjenek udvariasan! Az ügyeletesek 

erőszakot, durvaságot nem alkalmazhatnak társaikkal szemben! 

- 7. és 8. évfolyam végzi az ügyeletet. Osztályonként 6-6 diák kerül megválasztásra. 

1 hétig tart az ügyeleti ciklus. /7.a-8.a; 7.b-8.b; 7.c-8.c/ 

- Egyszerre 9 diák ügyel. A 3x12 fős csapatokból a fennmaradó 3 diák a helyettes.  

- A diákügyeletesek az ügyeletes tanárhoz rendelve végzik munkájukat. 

 

 

 

A gyerekügyeletesek jogai és kötelességei: 

            -    Figyelmezteti a tanulókat a házirend betartására. 

-    Segíti az ügyeletes nevelők munkáját, velük együtt ügyelnek, követik utasításaikat, 

tőlük segítséget kérhetnek. 

-    Az ügyeleti helyekhez rendelt füzetbe beírja a házirendet megszegő tanulók nevét,  

osztályát,  a felmerülő problémákat.   

-     A főügyeletes a 4. hét után összesíti a beírásokat. 

 

Az a tanuló, aki 5 vagy 5-nél több beírást kapott, az ügyeletvezető tanár javaslatára 

osztályfőnöki figyelmeztetést kaphat. 

       

 

Értékelés: 

 

A diákügyeletet vezető tanár szóban folyamatosan értékeli a tagok munkáját, 

hozzáállását. Az ügyeletesi feladat leteltével a füzetbe írtak, a nevelők véleménye, és 

személyes tapasztalata alapján értékel szóban, és írásban is. A havi nevelőtestületi 

értekezleten a gyerekügyelet munkáját a kollegák véleményezik. Az évi értékelést a 

DÖK - vezető ez alapján végzi. 

 

 

 



Jutalmazás: 

 

A házirendben megfogalmazott jutalmazási formákra a diákügyeletet vezető tanár, és 

az osztályfőnök tehet javaslatot (figyelembe véve az ügyeletes tanárok véleményét is) 

ügyeleti munkáért. 

A DÖK saját hatáskörében is jutalmazhatja a példamutató munkát végző tanulókat  pl.: 

közös program. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. számú melléklet 

 

 

 

 

Az Arany János Általános Iskola Diákönkormányzata módosította a szervezeti és működési 

szabályzatát. A hatályos közoktatásról szóló 1993.  évi LXXIX. törvény 63. § (3) bekezdése 

szerint a diákönkormányzat – a nevelőtestület véleményének kikérésével - döntött saját 

működéséről, amely érvénybe lépett 2011. szeptember 1-jén. 

 

 

 

 

 

---------------------------------------    ---------------------------------------- 

        Kissné Gera Ágnes          Urbán Péter 

                  Igazgató             DÖK segítő pedagógus 

 

    ---------------------------------------- 

         Engi Júlia 

        DÖK elnök 
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