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A Zalabéri Általános Iskola 

(8798 Zalabér, Hunyadi u 2. OM azonosító 037614) 

DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

 

 

A Zalabéri Általános Iskola Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata (to-

vábbiakban SZMSZ) tartalmazza az iskola tanulói, tanulóközösségei által létrehozott diákön-

kormányzat céljait, feladatait, szervezeti felépítését és működési rendjét. 

 

A diákönkormányzat speciális szerveződésű csoport, érdekképviseleti szerv, választott tagok-

kal, a diákok jogérvényesítéséhez és a kötelességek teljesítéséhez szükséges feltételek megte-

remtésének egyik eszköze. 

 

A diákönkormányzat adatai 

Neve: Zalabéri Általános Iskola Diákönkormányzata (továbbiakban ZaDÖK) 

Címe: 8798 Zalabér, Hunyadi u. 2.  

 

A diákönkormányzat célja  

- az aktív társadalmi lét tanulása, 

- a diákjogok védelme, 

- a diákok érdekeinek képviselete, 

- a szervezett véleménynyilvánítás biztosítása, 

- a hagyományok őrzése és újak teremtése, 

- a tartalmas, színes diákélet feltételeinek megteremtése, 

-  a diákság kulturális programokon való részvételének támogatása, ezirányú kezdemé-

nyezéseik segítése, 

- az iskolán belüli jogérvényesítés illetve kötelességteljesítés megismertetése, gyakorol-

tatása, 

- lehetőség felkínálása és biztosítása a közéleti tevékenység elsajátítására, gyakorlására. 
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A diákönkormányzat feladata, hatásköre 

a, Jog és érdekképviseleti feladatok 

- A diákönkormányzat feladata, hogy tagjainak érdekeit képviselje, az érintett tanulók 

érdekében járjon el, az iskola diákságát legteljesebb mértékben tájékoztassa, vala-

mint  segítse a diákok és a tanárok közötti lehető legjobb kapcsolat kiépítését. 

- A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. 

- Folyamatos tájékoztatás a tanulók jogairól és kötelességeiről. 

- Véleményalkotás minden olyan kérdésben, mely az intézmény diákságát érinti. 

- A diákönkormányzat a tanulói érdekképviseleten túl részt vesz az iskolai élet alábbi 

területeinek segítésében, szervezésében is: 

          - tanulmányi munka (versenyek, vetélkedők, pályázatok stb.) 

          - sport- és szabadidős programok szervezése 

          - kulturális programok szervezése. 

- A diákönkormányzat kötelessége a hozzá intézett kérdések megválaszolása (szükség 

esetén a megfelelő szervhez, testülethez való továbbítása), és a tanulói érdekek legjobb 

képviselete. 

- Beszámol tevékenységéről. 

 

b, Programszervezés az iskolai diákközösségekkel együttműködve illetve önállóan 

- Éves munkatervében meghatározza a tervezett eseményeket. 

- Önállóan szervez iskolai programokat. 

- Dönt egy tanítás nélküli munkanap programjáról és segítséget nyújt a rendezvények 

lebonyolításában. 

- Azon iskolai programoknál, ahol bevétel keletkezik 70% részesedés jár a ZaDÖK-nek. 

- Támogatást nyújt önálló diákkezdeményezéshez, amit az osztályközösségek előter-

jesztenek. 

 

c, Tájékoztatási feladatok 

A ZaDÖK éves munkatervét minden osztály megkapja, a tanári szobában kifüggesztésre kerül 

illetve az iskola honlapján elolvasható. 
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- A diktanács tagjai kötelesek osztályfőnöki órákon az üléseken elhangzottakról társai-

kat rendszeresen tájékoztatni, az ott elhangzott javaslatokat, észrevételeket a legköze-

lebbi ülésen tolmácsolni.  

- Az adott hónapban várható programokat, valamint azok részleteit előzetesen is mindig 

megtárgyalja a diáktanács.  

  

A diákönkormányzat szervezeti felépítése, képviselők 

- Az iskolai diákönkormányzat tagjai az iskola valamennyi diákja. 

- Minden tanévben az osztályok demokratikusan döntenek arról, hogy kik képviseljék 

őket a diákönkormányzatban. A képviselőket a tanév első hónapjában meg kell válasz-

tani. A képviselők megbízatása egy tanévre szól. 

- Az osztályok 4. osztálytól kezdődően 2 fővel képviseltetik magukat a diákönkormány-

zat általános gyűlésein, akiknek szavazati joguk van.  

- A képviselők kötelesek minden gyűlésen megjelenni legalább egy fővel.  

- A képviselő(k) leválasztása: A ZaDÖK gyűlésekről való rendszeres távolmaradás, 

passzív, rossz, bomlasztó magatartás, együttműködésre képtelenség. Ezen ok(ok) miatt 

visszahívhatja az osztály a képviselőjét, vagy a ZaDÖK javaslatot tehet rá. 

- Az osztályközösségeknek a képviselők munkáját figyelemmel kell követniük, fél-

évente értékelniük kell, hogy eldönthessék, hogy jól képviselik-e az osztály érdekeit.  

 

Ülések rendje 

- A diáktanács minden hétfőn 13.45-14.10 között ülésezik. A gyűlések összehívását az 

elnök vagy elnökhelyettes kezdeményezhetik. A gyűlés helye a 6. osztályos tanterem. 

- Az ülések nyíltak, kivéve, ha zárt ülésre kerül sor. Erre a diktanácson belül bárki javas-

latot tehet.  

- A diáktanács akkor határozatképes és döntéshozó, ha a jelenlevők aránya 50%+1 fő.  

- A Szervezeti és Működési Szabályzatot a jelenlevők legalább 2/3-os többséggel fogad-

hatja el.  

- A ZaDÖK elnökét, helyettesét a tanulóközösség egy évre választja meg titkos szavazás 

útján.  
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- A jelenlevők 50%+1 fő többségével fogadhatja el a programjait, és támogathatja a vé-

leményezési, egyetértési jogoknál felsoroltokat. 

 

A diákönkormányzat tisztségviselői 

A ZaDÖK elnöke:               

     - Összehangolja és irányítja az DÖK munkáját helyettese segítségével. 

     - Összehívja és előkészíti az üléseket, kihirdeti a napirendet. 

     - Vezeti az DÖK gyűléseit, gondoskodik róla, hogy feljegyzés készüljön az ülésről. 

     - Képviseli az iskola diákságát a különböző fórumokon, iskolán kívül és belül. 

A DÖK elnökhelyettese: 

     - Folyamatosan együtt dolgozik az elnökkel, segíti annak munkáját. 

     - Szükség esetén helyettesíti az elnököt teljes jogkörrel. 

Jegyző:  

A ZaDök gyűlésein jegyzőkönyvet készít, e-mailen továbbítja az információkat az érintett ta-

nároknak,  osztályfőnököknek.                          

 

Nyilvánosság 

- A ZaDÖK gyűlései alapjában véve nyilvánosak, de véleményezési, felszólalási, javas-

lattevő, ellenőrzési és beszámoltatási joga csak a képviselőknek van. 

- A képviselőknek joga van az osztályfőnöki órákon max. 10 percet kérni, hogy beszá-

moljanak, véleményt kérjenek a ZaDÖK működéséhez, programjaihoz stb.  

- A gyűlések programjait, a ZaDÖK által hirdetett kampányokat a faliújságon közzé kell 

tenni. 

 

A ZaDÖK jogai és kötelességei 

A ZaDÖK döntési jogot gyakorol: 

- saját szervezeti és működési szabályzatának megalkotásában, 
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- tisztségviselőinek megválasztásában és leváltásában, 

- a működéshez szükséges anyagi eszközök tervezett felhasználásában, 

- saját tájékoztatási rendszeréről, 

- egy tanítás nélküli munkanap programjáról, 

- külső segítők felkéréséről, 

- munkarendjének meghatározásában. 

 

A ZaDÖK véleményezési, egyetértési jogot gyakorol: 

- az SZMSZ bizonyos pontjakinak elfogadásakor és módosításakor, 

- a Házirend elfogadásában és módosításában, 

- az intézmény Munkatervének elfogadásában és módosításában, 

- a közoktatási intézmény megszűnésére, átszervezésére, nevének megállapítására, 

- a tanulókat érintő valamennyi kérdésben, 

- a tanuló ellen folyó fegyelmi eljárásban, 

- a ZaDÖK működéséhez szükséges feltételek biztosításáról. 

 

A ZaDÖK javaslattevő joga: 

- a diákokat érintő valamennyi kérdésben, 

- az iskola szabadidős programjaira. 

 

A ZaDÖK kötelessége; beszámoltatási kötelezettsége 

- A ZaDÖK évente egyszer jelentési kötelezettséggel tartozik az iskola vezetőségének. 

Ennek tartalmaznia kell a ZaDÖK által végzett éves munkát. 

- Évenként Munkatervet készít, amely alapján működik, és egy tanévre szól. 

- Házirend betartatása, betartása.  

- A diákok jogi és erkölcsi védelme. 

- A ZaDÖK tagjaihoz fordulhatnak problémáikkal, javaslataikkal a tanulók. 

- A ZaDÖK köteles az adott problémákat, ötleteket megvizsgálni és indokolt esetben a 

megfelelő szervhez továbbítani.  
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A diákönkormányzatot segítő pedagógus 

- A ZaDÖK munkáját az évente megválasztott pedagógus segíti, aki tanácsokat adhat, 

de szavazati joga nincsen. 

- A diákönkormányzat és az intézmény közt tartja a kapcsolatot. 

- A ZaDÖK-öt patronáló pedagógus képviseli a tanulókat az iskola vezetősége, nevelő-

testülete előtt.  

 

Záró rendelkezések 

Jelen SZMSZ-t a diákönkormányzat és a diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus 

együtt készítette, és azt a ZaDÖK elfogadta. 

Jelen SZMSZ módosítására bárki javaslatot tehet a diákönkormányzat elnökénél írásos előter-

jesztés csatolásával.  

Jelen SZMSZ a kihirdetés napjától visszavonásig érvényes.  

 

Zalabér, 2021.10.11. 

 

Vezetőség részéről elfogadta:    Tantestület részéről elfogadta: 

 

……………………………….    ………………………………. 

A ZaDÖK elnöke      Az Intézmény igazgatója 


