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A Szent István Gimnázium Diák Önkormányzatának
működési szabályzata
Tagok
• A diákönkormányzat tagsága rendes és pártoló tagokból áll.
• A diákönkormányzat rendes tagja az iskola minden tanulója.
• A diákönkormányzat pártoló tagja lehet a szervezet működéséhez támogatást
nyújtó személy (pld. tanár, volt diák).
• A diákönkormányzat tagjai az osztályok és a diákkörök képviselőin keresztül
képviseltetik magukat.
A tagok jogai és kötelességei
•
•
•
•
•

Minden diák alanyi jogon választó és választható.
A pártoló tagokat véleményezési jog illeti meg.
A diákönkormányzat tagjai jogosultak:
a diákönkormányzat gyűlésein és rendezvényein részt venni.
a diákönkormányzat tevékenységében tervező, szervező és végrehajtó feladatokat
ellátni.
• a diákönkormányzatban véleményt nyilvánítani.
• tevékenységükhöz, kezdeményezéseik megvalósításához támogatást kérni.
• a diákönkormányzaton belül diákköröket, diákszervezeteket alakítani.
• A diákönkormányzat tagjai kötelesek az alapszabályt, és a diákönkormányzat rendelkezéseit, határozatait betartani.
A diákönkormányzat nevelői képviselete
A diákönkormányzat munkáját az igazgató által felkért és megbízott tanár segíti, esetenként
pedig a diákság által választott és felkért tanár. A diákönkormányzat munkáját a nevelési
igazgatóhelyettes kíséri figyelemmel.
A tanárokat és a szülőket minden kérdésben véleményezési jog illeti meg.
Szervezeti felépítés
A diákparlament
A diákparlament az a fórum, ahol az iskola minden diákja részt vehet, és véleményt nyilváníthat. Az iskolagyűlés véleményét a diákparlament, ill. az Iskolai Diák Bizottság (IDB) köteles
figyelembe venni.
Az IDB tagjai maguk közül választanak egy jegyzőt, aki a diákparlament gyűlésein jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza az esetleges határozat rövid leírását.
A diákparlament határozatképes, ha a gyűlésen a tagok legalább kétharmada jelen van. Határozatképtelenség esetén a gyűlést el kell halasztani. A másodszorra összehívott gyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.
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ODB
Tagjait (osztályonként 3-4 küldött választható) az osztály tanulói választják meg, visszahívásukat is ők kezdeményezhetik, az osztályfőnök egyetértésével.
Egy küldött tartós távolléte esetén, helyettes képviselő küldhető.
Az ODB-k megbízása egy évre (ill. a negyedikeseknek ballagásig) szól.
Iskolai Diák Bizottság (IDB)
Feladata az iskolai diákélettel kapcsolatos konkrét döntések hozatala, azoknak végrehajtása, a
diákok érdekvédelme, programok szervezése, iskolán kívüli kapcsolatok fenntartása (BÖX),
levelezés lebonyolítása, tanár-diák kapcsolat rendszeres fenntartása; valamint a diákokat érintő minden iskolai ügy kezelése.
Az IDB tagjait a diákparlament tagjai választják meg, az IDB által jelölt személyek közül, titkos szavazással.
A mindenkori IDB tagjait nem kell a Diákparlamenten újraválasztani. Bármelyik IDB-tag
bármikor lemondhat. Az IDB kizárhatja bármely tagját, amennyiben a munkáját nem találja
megfelelőnek, és erről szavazással dönt. (5 fő esetén 3 fő egyetértése, 6 fő esetén 4, 7 fő esetén 5)
Az IDB-nek 5-7 tagja van. A munkát egymás között, területenként és (vagy) évfolyamonként
megosztják.
Az IDB-nek egy vezetője van, döntéseit az IDB-tagok közös megegyezése alapján hozza, és a
felelősséget közösen vállalják.
Az IDB és a tanárok közös megegyezéssel a fegyelmi és szociális bizottságba egy-egy tagot
választanak.
Osztály Diák Bizottság (ODB)
Feladata az osztály munkájának, közösségi életének irányítása, az IDB-vel a kapcsolattartás,
az iskolai programok megszervezésének segítése.
Az ODB tagjait (1-5 fő) az osztály tanulói választják, megbízásuk egy évre szól.
Havonta, szükség esetén gyakrabban az ODB képviselőit az IDB hívja össze. E gyűlések feladata az információk átadása, és az IDB munkájának szervezése, az iskolai szintű programok
kidolgozása.

