
 A  Pesthidegkúti Waldorf Iskola 
Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata:

A Diákönkormányzat az 1993. évi LXXXIX. Közoktatási Törvény (K. 107/1993.) rendelkezései  alapján 
a tanulók érdekeinek képviseletére megalakult.

I.  A  DÖK  közoktatási  törvény  rendelkezései  szerint  a  következő  jogosítványokkal 
rendelkezik:Döntési  jog:  A DÖK   a  nevelőtestület  véleményének  kikérésével  dönt  saját   működési 
rendjének  és  munkaprogramjának  meghatározásáról,  tisztviselőinek  megválasztásáról,  működéséhez 
biztosított  anyagi  eszközök felhasználásáról,   hatáskörei  gyakorlásáról,  egy tanítás  nélküli  munkanap 
programjáról, a diákújság szerkesztőbizottságának megbízásáról.
Egyetértési jogot gyakorol a tanulókat érintő következő kérdésekben: 
- Az iskolai Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotásakor és módosításakor
- A Házirend elfogadásakor
Véleményezési javaslattevő  joggal rendelkezik- a diákokat érintő kérdésekre vonatkozóan – a nevelési-
oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos  valamennyi kérdésben.

II.  Jelen szabályzatban nem rögzített, a Diákönkormányzat belső ügyrendjét, működését meghatározó 
kérdésekben, a Diákönkormányzat egyedi döntése szükséges.

III.  Jelen szabályzat 2010. november 16-án lép hatályba és előírásait módosításig kell alkalmazni. A fenti 
szabályzatot, ha azt egyéb magasabb jogszabály hatálybalépése nem indokolja, csak a Diákönkormányzat 
módosíthatja a Tanári Konferencia jóváhagyásával.

1. Képviselők: A DÖK képviselői a 9-13. osztályig választhatók meg. A 8. osztály 2-3 képviselőt küldhet a 
Diákönkormányzat gyűléseire megfigyelőnek, akiknek nincsen szavazati joguk.

2. Képviselők  száma:  Minden  osztály  három  képviselőt  választ,  akiknek  az  osztályuk  érdekeit  kell 
képviselniük a Diákönkormányzatban. A képviselők megbízása egy tanévre szól. Ha nem megfelelő a 
munkájuk, visszahívhatók, ha elégedettek velük az osztályok, a következő tanévre újra választhatók.

3. A szavazás menete:
Mindenki  felír  három nevet  a  szavazólapjára,  összegzik  az  eredményeket,  az  első  három helyen 
végzett diák – ha elvállalja a tagságot – bekerül a DÖK-be. 

4. Belső  működés:  Ha a  DÖK elégedetlen  egy képviselővel,  kezdeményezheti  annak  leváltását,  amit  a 
Diákönkormányzat tagjainak kell megszavaznia 2/3-os többséggel.

5. Elnök:  A Diákönkormányzat  tagjai  minden  tanév  kezdetén,  az  első  ülés  alakalmával  választanak 
maguknak egy elnököt szavazás útján, akinek pozíciója először csak fél évre szól, majd a fél év elteltével 
az  addigi  munkájától  függően  a  képviselők  meghosszabbíthatják  a  mandátumát  vagy  leválthatják 
elnöküket.
Az elnök feladata előkészíteni a gyűlések napirendjét, értesíteni a képviselőket és levezetni az üléseket. 
Amennyiben az elnök nem tud jelen lenni az ülésen, egy megbízott helyettes vezeti le az ülést. Az elnök 
visszahívható a képviselő-testület által, amennyiben a testület a munkájával elégedetlen.

6. Jegyzőkönyvvezető:  Annak érdekében, hogy az ülések részletei később is feleleveníthetők legyenek, a 
DÖK minden ülésen választ egy jegyzőkönyvvezetőt, aki leírja az ülés témáit és döntéseit.

7. Kapcsolattartó: A DÖK-nek  szükséges  egy  kinevezett  kapcsolattartó  tanárt  választania,  akinek  nem 
kötelező részt vennie a DÖK ülésein. Ezt a személyt a Nagykonferencia vagy a DÖK ajánlja és a DÖK 
fogadja el.

8. Az ülések:  A DÖK ülései  a  diákok számára  nyilvánosak,  szavazati  joguk nincs,  de  jelentkezés  után 
hozzászólhatnak a témához. Az ülés addig nyilvános, amíg ezt a Diákönkormányzat jónak látja.

9. Döntéshozatal: A Diákönkormányzat  a döntéseit  egyszerű többséggel hozza(50% + 1 szavazat),  de a 
képviselők által meghatározott fontos kérdésekben a 2/3-os többség szükséges. Akkor szavazóképes a 
Diákönkormányzat, ha minden osztályból (9-12.), kivéve a 13. osztályt,  jelen van a három képviselőből 
legalább egy tag.

10. Éves terv: A DÖK köteles egy éves tervet készíteni, a tanév első gyűlésén, továbbá a tanév végén köteles 
beszámolót  tartani  arról,  mit  sikerült  megvalósítania.  Terveit  és  beszámolóját  a  Nagykonferencián 
ismerteti.

11. Az ülések gyakorisága:  A Diákönkormányzat havonta tartja gyűléseit.

Pesthidegkút, 2010. október 27.


