Az Ady Endre Általános Iskola Diákönkormányzatának
Szervezeti és Működési Szabályzata
Ezen Szervezeti és Működési Szabályzat (későbbiekben SZMSZ) az Ady
iskola tanulói, tanulóközösségei által létrehozott diákönkormányzat szervezeti
felépítését és működési rendjét szabályozza.
I. A Diákönkormányzat célja:
-A Diákönkormányzat feladata, hogy tagjainak érdekeit képviselje, az érintett
tanulók érdekében eljárjon.
-Tájékoztassa a diákokat az őket érintő, számukra vélhetően fontos
információkról, lehetőségekről.
-Részt vegyen az iskolai élet néhány területének segítésében, szervezésében.
II. A Diákönkormányzat tevékenysége és feladatai
II/a. Jog- és érdekérvényesítési feladatok
-A diákok érdekeinek és jogainak képviselete a tantestület és az iskola vezetése
előtt.
-A diákok problémáinak meghallgatása anonim módon.
Szakmai képzések, tájékoztatók nyújtása a tanulóknak jogaikról,
lehetőségeikről.
II/b. Program- és rendezvényszervezési feladatok
-Programszervezési feladatok felvállalása.
-Az iskolai diáknap programjáról való döntés, annak szervezésében való
részvétel.
-Közösségszervezéshez való jogainak érvényesítése.
II/c. Kommunikáció és tájékoztatási feladatok
-Faliújság rendezése.
-Iskolaújság szerkesztése.
-Iskolarádió működtetése.
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III. A Diákönkormányzat jogai
1. Döntési joga:
-saját működési rendjének kialakításában, hatáskörei gyakorlásában
-tisztségviselőinek megválasztásában
-működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásában
-a diákújság és az iskolarádió szerkesztőbizottságának megbízásában
-egy tanítási nap programjának megválasztásában
2. Véleményezési joga:
-a tanulók nagyobb közösségét érintő minden kérdésének meghozatalában
-a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítésében
-a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetésében, megszervezésében
-az iskolai sportkör működési rendjének megállapításában
-a tanórán kívüli tevékenységek formáinak meghatározásában
-a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításában
-az iskolai SZMSZ elfogadásában
3. Javaslattevő jogköre az iskola működésével és a tanulókkal kapcsolatos
valamennyi kérdésben.
4. Döntési, véleményezési és javaslattevő jogköreit gyakorolhatja
- saját ülésein
- diákparlamenten
- kerületi diákparlamenten
- fegyelmi tárgyalásokon
IV. A Diákönkormányzat tagjai
IV/a.
-A Diákönkormányzat tagjai lehetnek az iskolával tanulói jogviszonyban álló, a
Diákönkormányzathoz egyénileg csatlakozott, a Diákönkormányzat vezető
szerveinek választásában résztvevő tanulók. A Diákönkormányzat tagság
megszűnik kilépési nyilatkozat kitöltésével, illetve ha a tanulói jogviszony
megszűnik.
-A diákönkormányzat tagjai egyidejűleg más diákönkormányzatnak is tagjai
lehetnek.
-A Diákönkormányzat minden tagjának joga a tisztségviselők megválasztásában
részt venni.
A Diákönkormányzat minden tagjának joga a Diákönkormányzat bármely
tisztségviselőjéhez kérdést intézni, és arra érdemleges választ kapni, valamint a
Diáktanács ülésein részt venni.
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IV/b. A Diáktanács tagjai
A Diáktanács tagjai az osztályok által delegált küldöttek 3-tól 8. osztályig, a
választott 5 fős vezetőség és a Diákönkormányzatot segítő tanár.
1. Osztályképviselők
-Az osztályok minden év szeptember 15-ig megválasztanak két főt
osztályképviselőnek.
-Az osztályképviselők megválasztásának módját az osztályok maguk határozzák
meg.
A képviselők megbízása 1 évre szól. A képviselő visszahívásáról az
osztályközösség dönt, visszahívás estén 15 napon belül új képviselőt kell
választania az osztálynak.
-Az osztályképviselők feladatai:
 Részt vesznek a Diáktanács ülésein.
 Képviselik osztályuk érdekeit a Diákönkormányzatban, közvetett módon
az iskola vezetése előtt.
 Összegyűjtik az osztályukban felvetődő igényeket, problémákat, ötleteket
és azt továbbítják a Diákönkormányzat illetékeseinek.
 Legalább kéthetente tájékoztatják az osztályukat a Diáktanács munkájáról,
döntéseiről, eredményeiről.
2. A Diákönkormányzat vezetősége
-Az iskolai Diákönkormányzat vezetőségét a Diákönkormányzat tagjai
egyénileg, titkos szavazással választják meg.
-A Diákönkormányzat vezetősége 5 főből áll.
-A választást az előző tanév május 31-ig le kell bonyolítani, mandátumuk
szeptember 1-én lép életbe, és egy tanévre szól.
-A Diákönkormányzat vezetőségébe leendő 8. osztályos tanulókat, nem
megfelelő számú jelentkező esetén 7. osztályos tanulókat lehet megválasztani.
-A Diákönkormányzat vezetőségébe az alábbi feltételekkel lehet jelentkezni:
-Legalább jó magatartás.
-Legalább 3.00-t elért tanulmányi eredmény.
-Korábban végzett bármilyen tevékenység akár az osztály- akár az iskolai
közösségben.
-Amennyiben egy jelentkező az egyik kritériumnak nem felel meg, őt az
osztályfőnöke javaslatával jelöltetni lehet.
-A vezetőség a tagjai közül a következő tisztségviselőket választja meg:
-elnök
-elnökhelyettes
-titkár
-sportfelelős
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-kultúrfelelős
-A vezetőség megbízása megszűnik a mandátumuk lejártával, a tanulói
jogviszony megszűnésével, lemondással, visszahívással.
-A tisztségviselők visszahívását az elnök, illetve a Diákönkormányzat tagjainak
legalább 20%-a kezdeményezheti indoklással együtt a Diáktanács tagjainak. A
visszahívásról a Diáktanács titkos szavazással, egyszerű többséggel dönt.
-Az elnök feladatai:
 Koordinálja a Diákönkormányzat munkáját.
 A Diáktanács üléseire felkészül, azokat levezeti.
 Képviseli a Diákönkormányzatot a nevelőtestület, az iskola vezetősége,
más Diákönkormányzatok és szervezetek felé.
 Képviseli a Diákönkormányzatot a Kerületi DÖK-ben
 A Diákönkormányzat jogszerű működéséért felelős.
-A tisztségviselők feladatai:
 A Diáktanács üléseiről jegyzőkönyvet készít. (titkár)
 A jelenléti íveket összesíti, nyilvántartja. (titkár)
 Karbantartja és aktualizálja a faliújságot. (kultúrfelelős)
 Programokat szervez, illetve segít azok szervezésében. (kultúr- és
sportfelelős)
 Szervezi az iskolaújság szerkesztését, és az iskolarádió műsorát.
(kultúrfelelős)
 Reklám tevékenységet folytat a leendő programokkal kapcsolatban.
(titkár, kultúrfelelős)
 Évente egyszer megszervezik a Diákparlamentet.
V. A Diáktanács ülései
-A Diáktanács hetente ülésezik.
-Rendkívüli ülést kell összehívni a nevelőtestület vagy a Diákönkormányzat
tagjainak javaslatára 1 héten belül.
-Az üléseket az elnök vezeti, akadályoztatása esetén a titkár.
-Az ülések nyilvánosak.
-A Diáktanács határozatképes, ha a tagság legalább 50%-a és még 1 fő jelen
van. Határozatképtelenség esetén az elnöknek ugyanazon napirendi pontok
tekintetében új ülést kell összehívnia 5 tanítási napon belül, mely a megjelentek
számától függetlenül határozatképes.
-Az ülésekről a titkár jegyzőkönyvet vezet, melynek 1 példányát a
Diákönkormányzatot segítő tanárnál helyez el. A jegyzőkönyv tartalmazza az
ülés idejét, megjelentek számát, a napirendi pontokat, döntéseket és azok
elfogadásának arányát, a felmerülő javaslatokat, a titkár aláírását.
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VI. Diákparlament
A Diákönkormányzat vezetősége évente egyszer Diákparlamentet szervez.
-A Diákparlamentet az elnök hívja össze.
-A napirendi pontokat legalább 15 nappal előtte ki kell hirdetni.
Állandó napirendi pontok:
 Az igazgató beszámolója az iskola életéről, különös
tekintettel a tanulói jogok érvényesülésére.
 A Diákönkormányzat elnökének beszámolója a
Diákönkormányzat munkájáról, eredményeiről, terveiről.
 Hozzászólások, kérdések. A diákok kérdéseket intézhetnek
az igazgatóhoz, a Diákönkormányzat vezetőségéhez, illetve a
tanárokhoz. A kérdéseket a Diákparlament előtt legkésőbb 2
tanítási nappal írásban le kell adni a Diákönkormányzat
elnökének.
-A Diákparlamentről a titkár jegyzőkönyvet vezet, melynek tartalmaznia kell:
 A Parlament helyét, idejét, a megjelentek számát.
 A napirendi pontokat.
 A beszámolók lényegi pontjait.
 A meghozott döntéseket és a döntési arányokat.
 A jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő aláírását.
VII. A Diákönkormányzatot segítő pedagógus
-A segítő pedagógus nem tagja a Diákönkormányzatnak, hanem az intézmény
vezetőjének megbízása alapján közreműködik a Diákönkormányzat
munkájában.
-Szavazati joggal nem rendelkezik, az üléseken tanácskozási joggal vesz részt.
Véleményét és javaslatait szóban és írásban adhatja elő a Diákönkormányzat
tagjainak illetve vezetőségének.
-Kapcsolatot biztosít a nevelőtestület és a Diákönkormányzat között, valamint
feladata a nevelőtestület véleményezési jogának gyakorlása a Diáktanács
ülésein.
A Diákönkormányzat elnökével rendszeresen konzultál az iskola illetve a
Diákönkormányzat ügyeiről, a felmerülő problémákról, javaslatokról.
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VIII. Záró rendelkezések
-A Diákönkormányzat minden tanév elején éves munkatervet készít. Ezeket a
tanév utolsó ülésén értékeli.
-Jelen SZMSZ-t a Diákönkormányzat készítette, és a tanulóközösség fogadta el.
-Jelen SZMSZ-t a nevelőtestület hagyta jóvá.
-Jelen SZMSZ módosítására bárki javaslatot tehet a Diákönkormányzat
elnökének címzett írásos előterjesztés csatolásával.
-Jelen SZMSZ a kihirdetés napjától visszavonásig érvényes.
Budapest, 2010. szeptember 14.
A Diákönkormányzat nevében a javaslattevő:

-------------------------------------DÖK segítő tanár

------------------------------DÖK elnök

Jelen osztályképviselők igazoljuk, hogy osztályunk tagjai az SZMSZ tartalmával
egyetértettek:

Záradék:
Az Ady Endre utcai Általános Iskola Diákönkormányzatának SZMSZ-ét a
nevelőtestület elfogadta:

-----------------------------------------a nevelőtestület nevében
Budapest, 2010. szeptember 16.
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Módosítási javaslat:

Alírott Fabók Tibor 8.b osztályos tanuló, a Diáktanács tagja javaslatot teszek a
Diákönkormányzat 2005. október 11-én elfogadott Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítására az alábbiakban:
-A Diákönkormányzat vezetőségébe ne jelentkezhessenek olyan gyerekek,
akiknek a magatartásával mindig probléma van, és akiknek a tanulmányi
eredménye is gyenge.
Kérem a Diáktanácsot, hogy legközelebbi ülésén vegye napirendre a
javaslatomat.

Köszönettel: Fabók Tibor
Budapest, 2006. április 3.
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Felülvizsgálati jegyzőkönyv
Alulírott osztályképviselők aláírásunkkal igazoljuk, hogy az Ady Endre
Általános Iskola Diákönkormányzatának meglévő Szervezeti- és Működési
Szabályzatát megvizsgáltuk, és rendben lévőnek találtuk.
Az iskola nevének Ady Endre Utcai Általános Iskoláról Ady Endre Általános
Iskolára való változtatását a Szabályzatban módosítottuk.
Az SZMSZ a mai naptól visszavonásig érvényes.

Budapest, 2010. szeptember 14.
A Diákönkormányzat nevében a javaslattevő:

-------------------------------------DÖK segítő tanár

------------------------------DÖK elnök

Jelen osztályképviselők igazoljuk, hogy osztályunk tagjai az SZMSZ tartalmával
egyetértettek, a névváltoztatás miatti módosítást elfogadták:
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