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A Fillér Utcai Általános Iskola Diákönkormányzatának 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA  

 
 
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a Fillér Utcai Általános Iskola tanulói, tanulóközösségei által létrehozott diák-

önkormányzat szervezeti felépítését és működési rendjét szabályozza. 

I. A diákönkormányzat célja, feladata: 

• A diákönkormányzat feladata, hogy a tanulók érdekeit képviselje. 

• A diákokat érintő kérdésekben véleményt nyilvánítson, a diákokat érintő jogorvoslati ügyekben javaslatot tegyen 

az igazgatónak, iskolaszéknek  

• A diákönkormányzat a tanulói érdekképviseleten túl részt vesz az iskolai élet alábbi területeinek segítésében: 

-a tanulmányi munka (versenyek, vetélkedők, pályázatok) 

-sportvetélkedők 

-túrák, kirándulások szervezése 

-iskolaújság 

-iskolarádió 

-iskolai rendezvények, ünnepségek 

-szabadidős tevékenységek 

II.  A diákönkormányzat tagjai:  

• A diákönkormányzatot az osztályokhoz, mint tanulóközösségekhez tartozó tanulók alkotják. 

• A diákönkormányzat minden tagjának joga a tisztségviselők megválasztásában részt venni, mint választó, és mint 

választható személy. 

• A diákönkormányzat minden tagjának joga a diákönkormányzat bármely tisztségviselőjéhez kérdést intézni, és ar-

ra érdemleges választ kapni. 

III. A diákönkormányzat szervezeti felépítése és működése: 

Tanulóközösségek 

• A diákönkormányzat tagjait a tanulóközösségek választják meg. Minden osztályt 2 fő képvisel. A megbeszélése-

ken, üléseken részt vesz az iskolarádió és iskolaújság megválasztott diákképviselője. 

• A tanulóközösség választott képviselői a közösség érdekvédelmét, életének szervezését látják el. 

• A képviselők munkájukról kötelesek folyamatosan tájékoztatni az őket megválasztókat. 

• A küldöttek képviselik az őket választó közösségeket a diákönkormányzat vezetőségében, illetve tájékoztatják 

megválasztóikat az iskolai vezetőség tevékenységéről, az aktuális feladatokról. 

A diákönkormányzat vezetősége  

• Az iskolai diákönkormányzat vezetőségét a diákönkormányzat tagjai az éves közgyűlésen egyénileg, titkos szava-

zással választják meg.  

• A diákönkormányzat vezetősége 8 főből áll. 

• A diákönkormányzat diákvezetője a vezetőség elnöke. 

• A diákvezető feladata a vezetőség üléseinek összehívása, előkészítése, levezetése, a hozott döntések, határozatok 

végrehajtásának figyelemmel kísérése. 

• A vezetőség üléseit kéthetenkénti rendszerességgel tartja. Az ülések nyilvánosak, bárki részt vehet rajta.   

• A diákönkormányzat üléseiről írásos emlékeztető készül. 
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A diákönkormányzat vezetőségének feladata 

• Megválasztja a diákönkormányzatot képviselő személyeket az iskola vezetőségével, a nevelőtestülettel való kap-

csolattartásra, illetve az iskolaszékbe. 

• Felkéri a diákönkormányzat munkáját segítő nagykorú személyt. 

• Az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata alapján Együttműködési Megállapodást köt a nevelőtestülettel. 

• Elfogadja a diákönkormányzat éves munkatervét. 

• A Pénzkezelési Szabályzat alapján rendelkezik a diákönkormányzat által felhasználható pénzeszközökről. 

• Megbízatásának lejárta előtt két héttel megszervezi az új vezetőség megválasztását. 

• Csatlakozhat a diákönkormányzatok területi vagy országos szervezetéhez, szövetségéhez. 

A diákönkormányzat kötelessége 

• Személyi döntései, a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint az éves munkaterv elfogadása előtt kikérje az 

őt megválasztó diák-önkormányzati képviselők véleményét. 

• Kéthetente a diákönkormányzat tagjait összehívja és tájékoztassa a vezetőség munkájáról. 

• Az iskola igazgatójával közösen évente egyszer összehívja a diákközgyűlést. 

Képviselet, kapcsolattartás 

• A diákönkormányzatot az iskola igazgatóságával, a nevelőtestülettel való kapcsolattartásban, tárgyalásokon a di-

ákönkormányzatot segítő tanár képviseli. 

Döntéshozatali rend 

• A diákönkormányzat döntéseit szóban, egyszerű többséggel hozza. Külön határozat alapján a döntést titkos sza-

vazással is meg lehet hozni. 

Határozathozatképesség  

• A diákönkormányzat akkor határozatképes, ha tagjainak legalább az 50 %-a jelen van. 

IV. Záró rendelkezések 

• A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását a diákönkormányzat bármely tagja kezdeményezheti. 

• A Szervezeti és Működési szabályzatot a tagok véleményének meghallgatása után a diákönkormányzat vezetősé-

ge fogadja el, majd a nevelőtestület jóváhagyása után lép életbe. 

 

Budapest, 2003. szeptember 12. 
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