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AZ FSI DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 

SZABÁLYZATA (SZMSZ) 

 

I. A DÖK ADATAI 

Név: Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium Diákönkormányzata  

Cím: 1096 Budapest, IX. kerület Telepy u. 17.  

 

II. A DÖK CÉLJAI 

 megteremtse a diákok számára az iskolai közéletben való részvétel kereteit és 

képviselje jogait 

 az iskola közösségi életét segítő programok szervezése 

 segítse az iskolai hagyományok ápolását 

 képviselje a diákság érdekeit az iskolán kívüli fórumokon is 

 biztosítsa az információáramlást a diákság és a tanári kar között 

 

III. A DÖK TAGJAI 

1. Alanyi jogon az FSI tanulói  

2. A felső és gimnáziumi osztályok önmaguk képviseletére Osztályküldötteket 

(Diáktanács tagjai) választanak 2-2 főt. Az osztályképviselők választásának módját az 

osztályok maguk határozzák meg. A tagokat minden tanév szeptemberében, egy évre 

választják.  

3. Az Elnökség tagjait a Diáktanács a DÖK-gyűlésen választja meg. Az Elnökség két 

tisztségviselői a következők: az elnök és az elnökhelyettes. 

 

IV. AZ OSZTÁLYKÜLDÖTTSÉG FELADATAI 

1) képviselni osztályuk érdekeit  

2) összegyűjteni az osztályukban felvetődő igényeket, problémákat és ötleteket, és azt 

továbbítani a Diáktanács és az Elnökség felé a DÖK-gyűlések keretében 
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3) folyamatosan tájékoztatni osztályaikat a Diáktanács döntéseiről, híreiről  

4) rendszeresen részt venni a DÖK-gyűléseken  

5) feladatokat vállalni a programok szervezésében 

 

V. A DÖK-GYŰLÉS 

1) A DÖK-gyűlés a diákság legfelső érdekképviseleti, véleményezési joggal rendelkező 

szerve.  

2) Határozatképes, ha a küldöttek több mint 50%-a jelen van.  

3) Az osztályok maguk választják meg képviselőiket.  

4) Minden kérdésben a jelenlévők több mint 50 %-os többségével hozhat határozatot; ha ez 

nincs meg, akkor az Elnökségé és a DÖK segítő pedagógusé a döntési jog. 

5) Saját maga dönt napirendjéről és ügyrendjéről az Elnökség javaslatát mérlegelve. 

6) Elfogadja a DÖK SZMSZ-ét, és szükség esetén dönt a módosításáról. 

7) Köteles megtárgyalni minden olyan kérdést, amelyek napirendre tűzését előzetesen írásban 

legalább 10 küldött vagy az Elnökség kéri.  

 

VI. A DÖK SEGÍTŐ PEDAGÓGUS 

A diákönkormányzatot segítő tanár megbízása az igazgató döntési jogába tartozik, akinek 

minden érdemi döntésben szavazati joga van.  

Feladatai:  

1) a kapcsolat biztosítása a nevelőtestület és a diákönkormányzat között 

2) tájékoztatni a DÖK elnökét a DÖK-öt érintő igazgatói és tantestületi döntésekről 

3) tájékoztatni az igazgatót és a nevelőtestületet a DÖK döntéseiről 
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VII. VÉLEMÉNYEZÉSI JOGOK 

Bizonyos kérdésekben a Diákönkormányzatnak joga van kialakítani, és nyilvánosságra hozni 

a saját véleményét. 

A Diákönkormányzatnak véleményezési joga van az alábbi tárgykörökben: 

- az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdés, 

- a tanulókat érintő valamennyi kérdés, 

- a tanuló ellen folyó fegyelmi eljárás, 

- az intézmény megszűntetése, átszervezése, átnevezése, 

 

VIII. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK 

A Diákönkormányzat programokat szervezhet az iskola diákjai számára, amennyiben azok az 

iskolai munkát nem zavarják, vagy akadályozzák. Ezen rendezvények céljaira a 

Diákönkormányzat igénybe veheti az iskola eszközeit (pl. nyomtatók, számítógépek), termeit 

stb. A rendezvények lebonyolításával a Diákönkormányzat megbízhat olyan tanulókat is, akik 

nem választott tagok. 

A Diákönkormányzat ezen kívül bármilyen programot megszervezhet, amelyet az iskola 

diákjai igényelnek, és amelyet a DÖK-gyűlés megszavaz. 

A rendezvények esetleges bevétele a Diákönkormányzatot illeti. 

 

A nem szabályozott kérdések: 

A szervezeti és működési szabályzatban le nem fektetett esetekben a már bevett gyakorlatot, 

esetleg más célszerűnek látszó és a többség számára elfogadható megoldást kell követni. 

 

 

Kelt: Budapest, 2019. szeptember 9. 
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