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A Padányi Katolikus Iskola Diákönkormányzatának 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

Szervezet neve: Padányi Katolikus Iskola Diákönkormányzata, röviden DÖK. 

Címe: 8200 Veszprém, Szeglethy u. 6. 

 

 

Általános céljai: 

Elősegíteni a diákok jogainak érvényesülését, állandó iskolai elérhetőséget és 

tájékoztatást nyújtani diákjaink és tanáraink számára. Ehhez újra indítjuk az iskolarádiót és egy 

faliújságot működtetünk. Erősíteni kívánjuk a diákok közösségét, ezért próbálunk változatos 

programokat szervezni, hogy a diákokat sokoldalúan megmozgassuk és bevonjuk őket az így 

kiforró iskolai közösségi életbe. Aktívan szeretnénk segíteni és támogatni az iskola más 

programjainak megvalósulását. Környezettudatos gondolkodásra és a megfelelő 

hulladékkezelésre igyekszünk rávezetni, rászoktatni a diákságot. 

 

 

A diákönkormányzat felépítése: 

 

 

1. Diákparlament: A diákparlamentnek minden diák tagja. Évente kétszer a tanév elején 

és végén ülésezik. A DÖK tagjai felmérik a diákok igényeit, milyen programokon 

vennének részt szívesen ill. beszámolnak a tanévben végzett munkájukról, válaszolnak 

a diákság által feltett kérdésekre, megvitatják a felmerülő problémákat. A javaslatokat 

beépítik a következő év munkarendjébe. 

2. Diákönkormányzat tagjai: A DÖK elnöke, a két elnökhelyettes, a diákönkormányzati 

segítő tanár /választott/ alkotják az elnökséget, és részei még a diákönkormányzati 

tagok /az osztályuk által megválasztott képviselők/. 
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Elnök:  

 

Az elnök a diákok többsége által megválasztott személy, aki képviseli elképzeléseiket, 

véleményüket. A diákélet, a közösségépítés egyik legfontosabb személye, motorja. 

 

 

 

 

 

 

 

Az elnök választása:  

 

A DÖK elnökének megválasztásában minden tanuló részt vehet. A választást minden 

tanév szeptemberében kell kiírni és lebonyolítani. Az elnökválasztáson indulni kívánók 

szándékukat a tanév második hetében jelezzék a DÖK elnökségének. A jelentkezés határidejét 

minden esetben az elnökség határozza meg. Az elnökjelölteknek pontos programot kell 

kidolgozniuk, mellyel az elnökség által meghatározott ideig – egy hét -, kampányolhatnak. A 

jelentkezési határidő letelte után az elnök már csak ügyvivő, azaz a diákélet és az iskola életét 

befolyásoló döntéseket már nem hozhat, személyeket nem nevezhet ki és nem válthat le.  

A választásnak egy időpontban kell lefolynia minden osztályban. A szavazás titkos, az 

iskola által hitelesített szavazócédulára történik. A szavazatokat két nap alatt át kell számlálni, 

és az eredményt a választást követő harmadik napon ki kell hirdetni. 

A jelentkezés határideje nem hosszabbítható meg, utána más jelentkező nevezése nem 

fogadható el. Amennyiben mégis így történik az súlyos szabálysértés, és a választás 

érvénytelen. 

Ha nem érkezett be érvényes jelölés az azt jelenti, hogy az előző elnök mandátuma a 

következő választásig meghosszabbodik. Amennyiben pedig az előző év diákelnöke nem 

óhajtja továbbra is ellátni feladatát, úgy az elnökség tagjai bonyolítják le a szavazást. 

Ha csak egy jelölt van, akkor is meg kell tartani a szavazást. Ilyenkor a szavazás igennel 

és nemmel történik. A jelöltnek a leadott szavazatok 50%-át kell megszereznie. 

Ha két vagy több jelölt van, akkor névvel szavazunk, és az nyeri a választást, aki a több 

szavazatot meg tudta szerezni. 

Jelölt lehet: bármely középiskolás tanuló, aki már korábban is részt vett a DÖK munkájában 

vagy sokat dolgozott az iskola közösségi életének formálásában, élvezi a tanári kar 

támogatását, megjelenésével, viselkedésével és szorgalmával példaként állítható diáktársai 

elé. 

 

Az elnök jogkörei: 

 

 a DÖK gyűlések összehívása, havonta minimum egyszer 

 közös munka az alelnökökkel, a programok tervezetének a DÖK elé terjesztése 

 kapcsolattartás az Igazgatósággal és a Tantestülettel 
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 felelősség vállalás a diákprogramok felett (szervezés, lebonyolítás) 

 a saját helyetteseinek kinevezése  

 a DÖK-be való jelentkezések jóváhagyása 

 a fegyelmi vétségek elbírálása, egyeztetés az alelnökökkel, 

 a DÖK tagjainak koordinálása és feladataik kiosztása 

 az iskolaújság és az iskolarádió programjának szervezése és jóváhagyása 

 a diákok javaslatainak az Igazgatóság elé terjesztése 

 a DÖK pénzének felhasználásáról /programokra, eszközökre/ egyeztet a segítő 

tanárral és az igazgatóhelyettessel  

 véleményezési joga van a diákokat érintő kérdésekben és fegyelmi ügyekben 

Az elnök lemondatása vagy lemondása:  

 

Az elnök leváltását bármely tanuló kezdeményezheti. Ehhez írásban egy hivatalos 

beadványt kell késztenie három példányban, melyben részletesen kifejti és indokolja az 

elnökkel szembeni bizalmatlanság okát. Ezt el kell juttatnia az Igazgatóhoz, a segítő tanárhoz, 

és az elnökhöz.  

A diákönkormányzati tanácsadó tanár megvizsgálja az esetet, egyeztet az 

igazgatóhelyettessel és tanácskozik a diákönkormányzat tagjaival. Ha a leírtakat 

megalapozottnak vélik, az elnök köteles két héten belül gyűlést összehívni, melyen az összes 

képviselő köteles megjelenni. Ha az elnök súlyosan vét a házirend ellen, azonnal le kell 

mondania. Más esetben az elnök leváltásához a szavazatok 90%-ának egyezősége szükséges. 

Ha ez megtörténik az elnök köteles lemondani. Helyét ideiglenesen a magasabb évfolyamba 

járó alelnök veszi át.  

Feladata az új választások időpontjának kijelölése két héten belül. Az elnöknek joga van 

lemondani. Döntéséről tájékoztatnia kell az igazgatót, az igazgatóhelyettest és a segítő tanárt. 

A magasabb évfolyamba járó alelnök veszi át az elnöki teendőket, egészen a következő 

esedékes választásokig (minden tanév elején).  

 

A DÖK alelnökei: 

 

A DÖK elnöke által választott személyek, lehetőleg egy 11-12. évfolyamos és egy 9-10. 

évfolyamos diákönkormányzati tag/, akinek nincs fegyelmi vétsége, megfelelő a tanulmányi 

eredménye és aktívan részt vesz az iskola diákéletének alakításában. Az idősebb alelnök a két 

felsőbb évfolyam míg a fiatalabb alelnök a két alsóbb évfolyam DÖK tagjait fogja össze és 

koordinálja.  A 11-12. évfolyamos alelnök az elnök helyettese, ha az elnök távol van, betegség, 

vagy utazás miatt. Az elnök leváltása, illetve lemondása esetén a magasabb évfolyamba járó 

alelnök veszi át a posztot a következő választásig. Ha nem vállalja el a pozíciót, akkor az 

alacsonyabb évfolyamba járó alelnök veszi át a diákönkormányzat irányítását. Az elnök 

lemondása, leváltása után két héttel új választást kell kiírni. A DÖK bármely tagja indulhat a 

választásokon. 

 

 

Az alelnökök kötelességei és jogai: 
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 a DÖK gyűléseken való állandó részvétel és a DÖK gyűlések összehívásának 

előterjesztése 

 az elnök támogatása és segítése 

 a DÖK tagjainak (elsősorban a hozzá tartozó két évfolyam) segítése, feladataik 

kiosztása, ellenőrzése és számon kérése 

 javaslatok előterjesztése az elnöknek 

 a diákprogramok szervesének és lebonyolításának segítése 

 a plakátok és hirdetések elkészítésének felügyelete és kiosztása 

 állandó kapcsolattartás a hozzá tartozó évfolyamok DÖK tagjaival 

 az elnök folyamatos tájékoztatása a szervezési feladatok állapotáról (állandó 

egyeztetés az elnökséggel). 

A Diákönkormányzati tagok: 

 

 A diákönkormányzat tagjai, azok a tanulók, akiket osztályuk megszavazott vagy önként 

vállalták ezt a tisztséget osztályfőnökük beleegyezésével és jóváhagyásával. Osztályonként egy 

diákönkormányzati tagot kell választani! 

 

 

A diákönkormányzati tagok kötelességei: 

 

 

 kötelesek a diákönkormányzati gyűléseken megjelenni, távol maradásukról előzetesen 

az elnököt tájékoztatni. Gondoskodniuk kell egy helyettesről, aki akadályoztatás 

esetén részt vesz a gyűlésen, az ott hallottakat megosztja osztályával. 

 minden DÖK gyűlésen jelenléti ív készül ill. egy rövid jegyzet, hogy miről is volt szó, ki 

mit vállalt. 

 ha egy képviselő három alkalommal nem jelenik meg a DÖK gyűlésen /helyettesről sem 

gondoskodik/ vagy valamely programon /vagy nem vállal/ az elnök figyelmezteti. Az 

újabb távolmaradás esetén a diákönkormányzati tanácsadó értesíti az érintett 

osztályfőnökét, aki újabb mulasztás esetén leváltásra kerül. 

 kötelesek aktívan részt venni a diákönkormányzati munkában 

 elképzeléseinkről, programjainkról tájékoztatni osztályfőnökét és az osztályát 

 a DÖK által szervezett programokon az elejétől a végéig megjelenni, az önként vállalt 

vagy kirótt kötelezettség helyszínén időben megjelenni és feladatát ellátni. Ennek 

elmulasztása súlyos vétségnek számít. Második alkalommal az illető leváltásra kerül. 

 a programok zavartalan lebonyolítását minden módon elő kell segíteniük, segítőkész, 

készséges magatartást tanúsítva. 

 ötleteit, terveit és elképzeléseit egyeztesse az elnökkel, majd támogatás esetén a DÖK 

tagjaival 

 

 

A DÖK jogai és kötelességei: 
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 saját SzMSz-ének elkészítése, rendszeres felülvizsgálata 

 tanulók érdekképviselete 

 véleménynyilvánítás diákokat érintő kérdésekben 

 javaslattétel az iskolát érintő kérdésekben 

 diákparlament összehívása minden tanév elején és végén 

 érdemi válasz adása hozzá intézett kérdésekre 

 minden iskolai tárgykörben kérdést intézhet a vezetőséghez, és arra 10 napon belül 

érdemi választ kell kapnia 

 képviselheti bármely tanuló, vagy tanulócsoport érdekeit az iskolavezetés előtt 

 dönthet egy tanítási nap programjáról. 

 véleményezheti a tanév rendjét és a házirendet /módosítási javaslatot tehet/ 

 ha bármely tag súlyosan vét a házirend ellen azonnali leváltás a következménye 

 A DÖK azon tagjait, akiket az elnökség javasol az Igazgatónak, év végén jutalomban 

kell részesíteni. Minden javasolt tag elismerő oklevelet kap a tanévzárón (Te 

Deum). Egyéb jutalmazásról az Igazgatóság és a Tantestület dönt. 

 

A Diákönkormányzatot segítő tanár:  

 

Felkérheti a DÖK,  illetve kijelölheti az Igazgató, ebben az esetben a DÖK egyetértése 

is szükséges.  

 

Feladata: 

 a tanári karral és a DÖK tagjaival való kapcsolattartás 

 részt vétel a DÖK ülésein.  

 programok szervezésének és megvalósításának segítése 

 rendszeres egyeztetés a DÖK elnökségével 

 önálló döntési jogkörrel rendelkezhet a DÖK-ön belül minden kérdésben 

/személyi, pénzügyi, egyéb/. Döntéseinek minden szempontból a DÖK 

érdekeit kell szem előtt tartania, szándékáról egyeztessen az elnökség tagjaival 

és az igazgatóhelyettessel. 
 

 
 

 

 

…………………………………………     …………………………………………… 
Szabó András Péter      Szabó László Miklós 

             a diákönkormányzatot segítő tanár                            igazgató 
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