Szerencsi Szakképzési Centrum
Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnáziuma,
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Iskolai Diákönkormányzata

Szervezeti és Működési Szabályzat

Érvényes: 2016. szeptember 01-től

2
Az SZSZC Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola
Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata
I. Az iskola diákönkormányzata alulról építkező közösségi szervezet, melynek tevékenysége a
tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A szervezeti működési szabályzat törvényi
alapja a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. számú törvény 48. §-ában foglaltak.
1. Az iskola diákönkormányzata nem politikai, illetve etnikai közösségi szervezet, nem
kíván semmilyen iskolán kívüli egyesülés, egyesület, szervezet részeként
tevékenykedni.
2. Legfontosabb feladatának egyrészt az iskolai közösségi élet szervezését, a nevelő
testület véleményének meghallgatásával annak mind színvonalasabb segítését,
másrészt a diákok érdekeinek képviseletét tartja.
3. Speciális feladatai:
- az iskolai hagyományok ápolása,
- átfogóan értékeli az elmúlt tanév munkáját,
- minősíti az osztályok közötti – Kossuth-osztály címért folyó –
versenymozgalmat, értékeli az osztályok tanulmányi és közösségi munkáját,
- részt vesz az elsős osztálytitkárok felkészítésében,
- a Kossuth-osztály részére megbízást ad a Kossuth bál szervezésére,
- pályáztatás útján meghirdeti a farsangi bál szervezésének lehetőségét,
- fordított napon diákigazgatót választ, előkészíti és lebonyolítja a fordított nap
kulturális és sport programját,
- diákügyelet szervezésével közreműködik az iskolai rend és fegyelem
megtartásában,
- iskolai rendezvényeken ellenőrzési, ügyeletesi feladatokat lát el.
4. Az iskolai diákönkormányzat gazdálkodása:
- az iskolai rendezvények bevételei a szervező osztályok és az iskolai
diákönkormányzat között 50-50 %-os arányban oszlanak meg,
- a diákönkormányzat pénzalapját a gazdasági felelős és az IDB képviselői
kezelik a diákönkormányzatot segítő tanár ellenőrzése mellett,
- az iskolai diákönkormányzat eseti támogatással segítheti az iskolarádió, az
iskolaújság, a diáksportkör, a táncklub, az énekkar és az egyéb - szabadidő
hasznos eltöltését szolgáló - iskolai rendezvények tevékenységét.
5. A tanulókat jogaik gyakorlásában és képviseletében a diákönkormányzat segíti.
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II. A diákönkormányzat szervezeti felépítése:
1.

A diákönkormányzat munkáját a tanulók által felkért, az iskolában tanító tanár segíti,
aki eljárhat a diákönkormányzat képviseletében.

2.

Az osztály-diákbizottságok száma 2-3 fő, akik az osztályfőnökeikkel együttműködve
a kétirányú információáramlás legfőbb bázisai.

3.

Diáktanács az osztály-diákbizottságok 1-1 tagjából és a különböző tevékenységben
együttműködő diákközösségek (táncklub, énekkar, iskolaújság, stb.) által választott
küldöttekből áll.

4.

A diáktanács vezetősége 5 főből áll, amelybe minden évfolyam 1-1 képviselőt
delegál, akiket az évfolyam tanulóinak legalább 50 %-a támogat.

5.

A diáktanács vezetősége képviseli a diákközvéleményt, tartja a kapcsolatot az
iskolavezetéssel, valamint a diákönkormányzatot segítő tanárral. Állást foglalhat
mindazon kérdésekben, amelyeket jelen szabályzat a diákönkormányzat jogköreként
meghatároz.

6.

A diáktanács havonként ülésezik, de szükség szerint bármikor összehívható.

7.

A diáktanács összehívását kezdeményezheti a
diákönkormányzatot segíti tanár és az iskola vezetése.

8.

A diáktanács üléseire meghívhatók az iskola diákjai, a nevelőtestület tagjai és az
iskola vezetése. A meghívottak tanácskozási joggal vesznek részt az üléseken.

9.

A diákönkormányzat évente legalább kettő, de szükség szerint több iskolagyűlést is
összehívhat. Ennek résztvevőire és témájára a diáktanács, a nevelőtestület és az
iskolavezetés egyaránt tehet javaslatot. Az iskolagyűlésen az osztályközösségeket
küldöttek képviselik.
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10. A diákok az őket ért sérelem orvoslásáért közvetlenül az osztály diákbizottságokhoz
fordulhatnak, amelyek a diáktanácson illetve a diákvezetőségen keresztül tartják a
kapcsolatot az iskola vezetésével.
Sátoraljaújhely, 2016. szeptember 01.
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