MEZŐBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA,
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
DIÁKÖNKORMÁNYZAT
Szervezeti és Működési Szabályzata

Intézményünkben a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 63.§-a értelmében, a
tanulók érdekeinek képviselete céljából, diákönkormányzat működik. Tevékenysége a
tanulókat és a működést érintő valamennyi kérdésre kiterjed. Jogosítványait az iskolai
diákönkormányzat vezetősége, illetve annak választott tisztségviselői érvényesítik, a
diákönkormányzatot segítő nevelő közreműködésével.

1.A diákönkormányzat feladatai
Feladatai között szerepel az érdekképviseleten túl:
- részt vállal az iskola nevelési- oktatási célkitűzéseinek megvalósításában,
- mozgósítja a tanulókat a különböző iskolai rendezvényeken való aktív részvételre,
- kezdeményezi a tanulók érdeklődésének megfelelő tevékenységi formát, diákkörök
létrehozását,
- törekszik a kisebb tanulóközösségeken belül önállóságra, öntevékenységre.

2. Diákönkormányzat jogkörei
Kötelességek: amit az iskola minden tanulójának be kell tartani.
Házirend szerint:
- képesség szerinti tanulás
- tiszteletteljes magatartás
- az iskolai felszerelések megóvása
- tűzrendészeti, balesetvédelmi, környezetvédelmi szabályok betartása
- a vállalt, vagy megbízás alapján kapott munka elvégzése
A DÖK képviselő tagjainak kötelessége az osztályát minden gyűlésen elhangzottakról
tájékoztatni, az osztály véleményét kikérni és azt a DÖK gyűlésen érvényre juttatni
2.1 Véleményezési jogkör:
-A tanórán kívüli tevékenységek formáiról az iskolai SZMSZ, a Pedagógiai program és az
éves munkaterv elfogadásakor nyilvánít véleményt a DÖK
- Minden rászoruló tanuló számára biztosítja az iskola a napközi, a tanulószobai
foglalkozások látogatását.
-A tankönyvekhez nyújtott állami támogatás felhasználásának módjáról és az elosztás
arányáról az iskolaszéki ülésen nyilvánít véleményt
- Az intézmény működésével és a tanulókat érintő valamennyi kérdésben.

2.2Javaslattevő jogkör:
- Felajánlhatjuk, kifejezhetjük segítőkészségünket
- Kinyilváníthatjuk példaértékű munkánkat, követésre ajánlhatjuk
- Társainkat jutalmazásra, elmarasztalásra javasolhatjuk
2.3Egyetértési jogkör:
- Házirend elfogadása és módosítása
- Az iskolai SZMSZ bizonyos pontjai
- Diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek biztosítása
2.4 Döntési jogkör
- A diákönkormányzat szervezeti felépítése
- A gyermekvezetők választása
- Gyűlések gyakorisága, témája
- Egy tanítás nélküli munkanap programja

3. A diákönkormányzat szervezeti felépítése és működése
3.1 Az iskolai diákönkormányzat munkáját segítő nevelőt a – nevelőtestület egyetértésével –
a főigazgató bízza meg
3.2 Az iskolai diákönkormányzat vezető szerve a diákönkormányzat vezetősége, amelybe az
osztályok delegálnak egy-egy főt.
3.3 Az iskolai diákönkormányzat vezetője és helyettese a vezetőség által megválasztott
tanuló.
3,4 A diákönkormányzat vezetősége havonta tartja foglalkozásait. / ill. szükség szerint/
3.5 A diákönkormányzat vezetője évente egy alkalommal /május/ kezdeményezi a
diákközgyűlés összehívását.

4. Egyéb rendelkezések
A diákönkormányzat nem önálló jogi személy, hanem az iskola szerves részét képezi.

5. Záró rendelkezések
5.1 A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a diákönkormányzat
vezetősége 2005.november 15 – én fogadta el.

