SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT
Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
DIÁKÖNKORMÁNYZAT
2097 Pilisborosjenő, Fő út 30.
I. Bevezető
A közoktatásról szóló 1993. évi módosításait (2005.szept. 1.) is magába foglaló LXXIX. törvény 63.§ 1.
bekezdése értelmében
„a tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hoznak
létre.” Tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. Munkáját a tanulók által felkért nagykorú
személy segíti, aki - a diákönkormányzat megbízása alapján - eljárhat a diákönkormányzat képviseletében is.
A törvény 63.§ 3. bekezdése szerint a diákönkormányzat megállapítja működési rendjét, megválasztja
tisztségviselőit, iskolaszékbe képviselőit.
II. A diákönkormányzat szervezete
1. Működési területe: Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, 2097. Pilisborosjenő, Fő út 30.
2. Tagjainak száma: az iskola minden tanulója, képviselői:
a) osztályonként, tanulóközösségenként 3 választott tanuló
b) a tanulók által felkért, a diákönkormányzat munkáját segítő nagykorú személy.
3. A képviselői megbízás 1 évre szól, 1 év után titkos szavazással újraválasztják a tagok a diákönkormányzat
képviselőit.
4. Megszűnik a diák-önkormányzati képviselő tagsága, ha a képviselő arról lemond, ha a képviseleti jogát a
küldők visszamondják, ha nem kap bizalmat az újabb választáson, vagy megszűnik a jogviszonya az iskolával,
melyben az önkormányzat működik.
5. A megüresedett helyre az a közösség jogosult képviselőt delegálni, amelyik képviselőjének tagsága megszűnt.
6. A diákönkormányzat tagjaiból jelölés alapján elnököt és titkárt választ. A választás titkos, és 2/3-os többséget
igényel. Az elnök képviseli a diákönkormányzatot, felel a diákönkormányzat működésének jogszerűségéért. A
felkért nagykorú személy ebben segíti. A titkár készíti elő a diákönkormányzat üléseit, gondoskodik az ülések
zavartalan megtartásának feltételeiről.
7. A diákönkormányzat kezdeményezheti az iskolaszék létrehozását. Az iskolaszékbe a diákönkormányzat
szülőkkel és a nevelőtestülettel azonos létszámú tagot küldhet. Az iskolaszékbe delegált diákönkormányzati
tagokat az iskolai diák-önkormányzat tagjai választják.
8. Az iskolaszékbe delegáltak közül a közvetlenül nem tanulókkal foglalkozó témakörök napirendi pontjain a
megbízott nagykorú személy véleményezési joggal van jelen. Véleményéről a diákönkormányzatot tájékoztatni
köteles.
III. A diákönkormányzat működése

1. A diákönkormányzat munkaprogram és szükség szerint ülésezik.
2. A diákönkormányzatot össze kell hívni az iskolaszék, az iskolaigazgató, az elnök, a diákönkormányzat
tagjainak indítványára.
3. A diákönkormányzat üléseiről jegyzőkönyv vagy emlékeztető készül, amelyet az elnök és a titkár aláírásával
hitelesít.
4. Az elnök egyes ügyekben titkos szavazást és a jelenlevők 2/3-ának igenlő szavazatát írhatja elő. (pl.: személyi
kérdésekben)
5. A diákönkormányzat a döntéseit határozatba foglalja, amelyet meg kell küldeni az érdekelteknek.
6. A tisztviselők kötelesek választóiknak beszámolni.
7. A kötelező évi rendes diákközgyűlés összehívását a diákönkormányzat elnöke és az iskola igazgatója közösen
kezdeményezi. A diákközgyűlés a diákönkormányzat döntése alapján küldöttgyűlésként is megszervezhető.
Napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt 10 nappal nyilvánosságra kell hozni. A közgyűlésen az elnök
beszámol munkájáról, különös tekintettel a gyermeki és a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléseitől. A
tanulók az iskola életét érintő ügyekben kérdéseket intézhetnek az iskola vezetéséhez.
8. A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit, ha ezzel nem
korlátozza az iskola működését.
9. A diákönkormányzat dönt a mindenkori költségvetésben számára biztosított pénzösszeg felhasználásáról.
10. A működés további szabályozását az ügyrend tartalmazza.
IV. A diákönkormányzat jogai és kötelezettségei
1. A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt:
· saját működéséről
· működéshez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról
· hatáskörei gyakorlásáról
· tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről
· egy tanítás nélküli munkanap programjáról
2. A diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol:
· a jogszabályokban meghatározott ügyekben
· az iskola szervezeti és működési szabályzatának elfogadásakor és módosításakor a jogszabályok szerint
· a tanulói szociális juttatások elveinek meghatározásakor
· az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor
· házirend elfogadásakor
3. A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet:

a nevelési és oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdés megvitatásakor,
különösen:
· a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések meghozataláról
· a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítésénél
· a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez
· az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához
· a napközis és a tanulószobai felvétel iránti kérelem elveinek a meghatározásához
· a tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásához
· a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához
· a tanulói tankönyvek megvásárlásához, a támogatás módjának meghatározásához
4. A diákönkormányzat kötelessége a jogszabály szerinti működés betartása. Ehhez szükséges
1. a közoktatási törvény 10., 11. §-nak általános iskolára vonatkozó ismerete.
5. A nevelőtestület a diákönkormányzat részére a jogszabály szerint további jogokat állapíthat meg.
V. Záró rendelkezések
1. A szervezeti és működési szabályzat módosítását a diákönkormányzat bármely tagja kezdeményezheti.
2. Az SZMSZ-t a tagok véleményének meghallgatása után a diákönkormányzat vezetősége fogadja el, majd a
nevelőtestület jóváhagyása után lép életbe.
3. Az SZMSZ-t a 2001. november 2-án elfogadott, változatlan formájában a diákönkormányzat vezetősége 2006.
szeptember 20-án elfogadta.
4. A Szervezeti és Működési Szabályzatot a nevelőtestület 2006. október 2-i ülésén egyhangúan jóváhagyta.

