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A Karácsony Sándor Rózsatéri Református
 Általános Iskola és Óvoda 

Diákönkormányzatának

Szervezeti és Működési Szabályzata


Iskolánkban Diákönkormányzat működik, melynek feladata a diákok jogainak és érdekeinek képviselete, az iskolai diákélet szervezésének segítése. 
A diákönkormányzat neve:

Karisanyi DÖK
 (Későbbiekben IDB, illetve DÖK)


A DÖK szervezete demokratikus elveken alapszik, képviseletét a diákok által választott vezetőség látja el. Működésének kereteit jelen dokumentum szabályozza.
A DÖK SZMSZ - t a tantestülettel is el kell fogadtatni.
Ehhez a DS tanáron keresztül az IDB Elnök juttatja el az anyagot a tantestületnek.
Az elfogadás csak akkor tagadható meg, ha magasabb szabályzókkal ellentétes e dokumentum. 

Magasabb szabályzók:
Iskolai SZMSZ,
a Magyarország törvényei, rendeletei,
azok a nemzetközi szerződések, melyeket hazánk is elfogadott.

A tantestület elé terjesztés után harminc nap áll rendelkezésre a tantestületi vélemény kialakítására. Ha ezalatt nem érkezik reagálás, akkor az alábbi Működési Szabályzatot elfogadottnak kell tekinteni.










Működése során az alábbi jogosítványok illetik meg:

Véleményezési, javaslattételi jog

A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási
intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.
  
Véleménynyilvánítási jogának gyakorlására ki kell kérni a DŐK véleményét
az alábbi kérdésekben:
A) A fenntartó döntéseihez kapcsolódóan:
	Az iskola megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával,

nevének megállapításával kapcsolatos fenntartói döntések előtt.
-Az iskolavezető megbízásával és megbízásának visszavonásával kapcsolatos
fenntartói döntések előtt.
A fenntartó nevében a vélemény kikérését az iskolavezető kezdeményezi és a
 DS – tanár szervezi.

A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni:
 az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, 
 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,
 az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor,
 a házirend elfogadása előtt; 
 a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál,
 a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához, 
 a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez,
 az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához, 
 az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához,
 a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához,
 az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben.
A tantestület nevében a vélemény kikérését a feladatgazdák, ennek hiányában az iskolavezető kezdeményezi és a DS – tanár szervezi

Döntési jog

A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt 
 saját működéséről, 
 a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, 
 hatáskörei gyakorlásáról, 
 egy tanítás nélküli munkanap programjáról, 
 az iskolai diákönkormányzat tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és 
működtetéséről, valamint 
 amennyiben az intézményben működik, a nevelési-oktatási intézményen 
belül működő tájékoztatási rendszer szerkesztősége tanulói vezetőjének, felelős szerkesztőjének, munkatársainak megbízásáról.


Szervezeti felépítés

A DÖK döntéshozó szervei:
Közgyűlés
Küldöttgyűlés
Az Iskolai Diákbizottság

Közgyűlés
Legalább évente egyszer össze kell hívni. Ezt megteheti az IDB Elnök, az iskolavezető, a DÖKSEGÍTŐ PEDAGÓGUS. Célszerű a programra az iskolavezetést és a tantestület tagjait meghívni. Ez az IDB feladata. A DÖK legfelsőbb döntéshozó fóruma, döntéseit egyszerű szavazattöbbséggel, nyílt szavazással hozza.
Témajavaslatot a DÖKSP - nál az intézmény minden tagja tehet.
Kötelező témák: Az IDB Munkaterv-végrehajtásának értékelése (Elnök)…..

Küldöttgyűlés/Diákparlament
A küldöttek számát az IDB ülésen határozzák meg. Jogai azonosak a Közgyűlésével.

A DÖK végrehajtó  szervei:
a Munkacsoportok és az IDB.

Munkacsoportok:
A Munkacsoportok diákok által önálló kezdeményezés útján megalapított csoportok, melyek saját célkitűzéseik alapján, a DÖK szervezetébe integrálódva működnek. Ezen csoportok az iskola minden támogatását az IDB - n keresztül élvezik. A munkacsoportok saját működési szabályzataik alapján működnek. Munkacsoportot bármely 5 diák alapíthat, feltéve, hogy feladataik és a csoport működésének támogatására felkérnek egy segítő pedagógust és ő ezt vállalja is.

Iskolai Diákbizottság:
        Évfolyamfelelősök:                                  Az adott évfolyam diákjai által választott. (2 fő).
A Munkacsoportok képviselői:                                       A Munkacsoport által választott.
Delegált osztálybírók: Az osztály által választott osztálybírók maguk közül jelölik.
                                                                                      (évfolyamonként 1 főt delegálnak). 
Elnök:                                                                                      Az IDB tagjai által választott.
Alelnök:                                                                                         Az elnök által megbízott.
        Titkár:                                 Az Elnök javaslatával az IDB egyszerű többségével választott.
        


A Diákönkormányzat delegálási rendszere
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Az iskola diákjai


IDB feladatkörök:

Elnök – Előkészíti az egyes szervezési, döntési helyzeteket (információgyűjtés, előzetes egyeztetés személyekkel, stb.). Felméri, felméreti a diákság véleményét a későbbi döntésekhez. Részt vesz az éves DÖK Munkaterv előkészítésében.
Irányítja az IDB - t érintő döntések előkészítését, meghozatalát. Kikéri a tantestület véleményét a döntési jogkörei gyakorlása előtt. Levezeti az üléseket. Tartja a kapcsolatot az iskolavezetéssel. Megszervezi, irányítja és ellenőrzi a kapcsolattartást a DÖK - segítő tanárral, az osztályképviselőkkel. Tisztában van a DÖK-jogosítványok nyújtotta lehetőségekkel és azok korlátaival (a DÖK hatáskörével). Eljár a DÖK képviseletében. 

Alelnök- Helyettesíti az elnököt, annak távollétében. Irányítja azokat a területeket, amelyeket az Elnök rábízott. Nyomon követi és szervezi az iskolai versenyek IDB-re eső feladatait (Hiányzási-, tisztasági,  stb.). 

Titkár-  Jegyzőkönyvet készít az IDB ülésein. 
Szervezi az IDB adminisztratív feladatait, mint az ügyeleti rend közzététele, a pontozó táblázatok aktuális kitöltése, a DÖK-fal információi.
Szervezi az IDB közösségi-média jelenlétét. Az aktuális programok, a DÖK vállalt feladatai megjelenítése az iskola facebookján.

Évfolyamfelelős- Gondoskodik az őt delegáló diákcsoport és az IDB közötti információcseréről. Részt vesz az éves DÖK munkaterv előkészítésében. Ismeri a házirendet, a fegyelmező és a fegyelmi fokozatok rendszerét, a fegyelmi eljárás menetét, az osztálybíróságok működését. Figyelemmel kíséri a diákok jogainak érvényesülését. Részt vehet az iskolai fegyelmi tárgyalásokon. 

Delegált osztálybíró – Ismeri a házirendet, a fegyelmező és a fegyelmi fokozatok rendszerét, a fegyelmi eljárás menetét. Figyelemmel kíséri az osztálya tanulással kapcsolatos jogainak érvényesülését. Ha tanulmányi vagy fegyelmi téren olyan konfliktus alakul ki valamely tanárral vagy az iskolavezetéssel, amelyet az adott diák(csoport) nem tudott megoldani, az Elnökkel együtt feladata a probléma megbeszélése az adott személyekkel. Egyeztet más osztályok delegált osztálybíróival, hogy egységesebb szemlélettel tudjanak működni.

Munkacsoport képviselő- Gondoskodik a csoport és az IDB közötti információáramlásról. Aktívan részt vesz a csoportját érintő DÖK programok előkészítésében, lebonyolításában.


	                   	ODB feladatkörök:

Elnök – Felméri az osztály véleményét a későbbi döntésekhez. Irányítja az osztályt érintő döntések előkészítését, meghozatalát.  Az ő felelőssége az osztályra jutó feladatok megszervezése, a feladatra alkalmas diákok kiválasztása.
      
Kommunikáció-felelős - Nyomon követi az iskolai versenyek osztályon belüli helyezettjeit. Az osztályra jellemző anyagokat gyűjt az iskolai honlap osztályoldalára. Gondoskodik az osztály megjelenítéséről az iskolai médiában. 
Tájékoztatja az osztályt a DÖK gyűlésen megszületett tervekről, döntésekről (ezért eljár az IDB gyűlésekre!).

Osztálybírók – ld. 4-es számú melléklet.

Működés

Az Elnök választása, hatásköre:

Választás: Titkos szavazással. Egyszerű többséggel. Szavazategyenlőség esetén csak a legtöbb szavazatot elértek közül új szavazással.
Visszahívás: Az Elnök visszahívását az IDB legalább 30%-a kezdeményezheti. A visszahívást meg kell indokolni, melyre az Elnök választ adhat. A diákönkormányzati alapelvek meg nem tartása mindig elegendő indok. Ez után titkos bizalmi szavazásra kerül sor, melynek során, amennyiben az Elnök 50%-nál kisebb támogatást szerez, leváltják, új választást tartanak, melyen a leváltott Elnök nem indulhat újra.
Hatáskör: Az Elnök döntési joga a következőkre terjed ki:
Alelnökök leváltása, az új Alelnök kinevezése, feladatainak meghatározása, a diákönkormányzati alapelveket figyelembe véve döntés bármilyen, IDB - t érintő kérdésben. (Ezen irányelveket az 1-es számú melléklet tartalmazza.)
A Munkacsoportok képviselőjének leváltása, (ha az IDB többsége ezt szavazással támogatja) amennyiben a csoport vagy annak vezetője nem végzi el feladatát. 

Munkacsoportok:
Konkrét feladatra szerveződött diákcsoportok. Vezetője automatikusan tagja a DÖK-nek.

Kis DÖK - gyűlések: 
 Résztvevők az osztályok kommunikációs felelősei. Általában az iskolai nagyszünetben zajlik.

     IDB gyűlések: 
Az IDB minimum minden két hétben összeül.
A tervező, szervező munka terepe. Az addigi tevékenység ellenőrzésére, 
az IDB – tagok minősítésére is ebben a formában kerül sor. 

E működési szabályzat elfogadásától kezdve az Iskolai Diákbizottság működési szabályzata, mely kötelező érvényű az IDB - n belüli kisebb-nagyobb egységekre illetve az egyénekre is. A szabályzat kétharmados többséggel módosítható a Küldöttgyűlésen, vagy rendkívüli esetben, az Elnök vagy az IDB 30%-ának kezdeményezésére év közben is. Ekkor az IDB 2/3-os többsége szükséges.










Mellékletek
1. számú melléklet
Alapelvek 
Alapelvként csak az fogalmazható meg, ami semmilyen magasabb szabályzással nem áll ellentétben. Alapelvet az IDB teljes konszenzussal törölhet, illetve fogadhat el.

Diákönkormányzati alapelvek:

Az IDB-ben végzett közös munka rendkívül fontos számunkra.
(Mindenképpen törekedni kell a vállalt feladat elvégzésére, leküzdhetetlen akadály esetén a helyettesítő megkeresésére.)
	Az IDB eredményességéért döntéseinket közösen, minden oldalról megvizsgálva- ezért akár heves viták során- hozzuk, de az elengedhetetlen, hogy ezután MINDENKI a döntés szellemében járjon el, tetteivel és érveivel azt segítse elő.
Az egység erőt, tudatosságot, eltökéltséget, hitet sugároz.
Ezért fontos, hogy kifelé mindig egységesek legyünk.
Fontos tudni, hogy aki többet tesz, az többet látható és így mintává válik. Viselkedésével mindenki akaratától függetlenül példát mutat. 
Példa voltát mindenki tartsa szem előtt.
Tiszteletben tartjuk munkatársaink méltóságát, tekintélyét.
(Nyílt színen nem folytatunk munkájával kapcsolatban negatív kampányt, nem állítjuk be lekicsinylően, becsmérlően.)
A siker mindenkinek fontos. Erőnk szerint segítjük munkatársainkat
a saját sikereik elérésében, a reális tervezésben. (Nem elég a feladatot kiadni, előtte át kell gondolni, hogy, kinek és milyen instrukciókkal osztjuk ki.)
A hátráltatás mértékétől függetlenül komoly vétség más munkájának akadályozása.
(Saját kapcsolódó feladat el nem végzése határidőre, félreinformálás, információ át nem adása, keresztbe szervezés, stb.)
Sikeresebbek vagyunk, ha a szervezet nevében hozott döntések, azok megvalósítása nem nagyon függ attól, hogy ki valósítja meg. Ezért fontos, hogy tisztázzuk, vállaljuk és képviseljük közös értékeinket a tervezésben, a lebonyolításban, a viselkedésünkben.
Nincs idő rá, hogy mindig mindent újra felfedezzünk, újra felépítsünk. 
Becsüljük meg azok tapasztalatait, hagyományait, akik előttünk jártak.

Az alapelvek megsértésével kapcsolatos szankciókat szavazattöbbséggel
hozza az IDB (az IDB teljes létszámához képest és nem a jelenlevők számához képest kell többséget prezentálni!). Végső esetben ez kizárás, leváltás is lehet.

Jelen tanévre 2021. 09.15-én érvényességét megerősítette az IDB teljes tagsága egyetértésével:

                                                                                                         Havasi Eszter DÖK -elnök
      




Mellékletek
2. számú melléklet
Az IDB hathetente értékeli saját- és tagjai tevékenységét. Ennek összegzéseként az alábbi minősítéseket alkalmazza:

A Diákönkormányzat minősítési kategóriái:


Kiválóan megfelelt
Kezdeményező szerepet vállalt feladatok megoldásában,
segítette mások munkáját vagy elvégezte helyettük,
…és a jól megfelelt kritériumainak mindenben eleget tett.

Jól megfelelt
Vállalásait teljesítette, 
mást hátráltató hibát nem vétett,
hátráltatás esetén gondoskodott a pótlásról.
Nem vétett súlyosan a házirend és a DÖK normái ellen. 

Megfelelt
Lényebében nem vállalt feladatokat.
Nem volt mást súlyosan hátráltató hibája,
Nem vétett súlyosan a házirend és a DÖK normái ellen.

Részben megfelelt
Vállalásait nagyrészt teljesítette, 
nem volt mást súlyosan hátráltató hibája,
Nem vétett súlyosan a házirend és a DÖK normái ellen.

Nem megfelelt
Vállalásait nagyrészt nem teljesítette,
vagy volt mást súlyosan hátráltató hibája,
vagy súlyosan vétett a házirend vagy a DÖK normái ellen.




Mellékletek
3. számú melléklet
A diákügyelet célja: Munkájuk segíti a pontos napkezdést, a szüneti rend megtartását és az iskola tisztaságának megőrzését. Tevékenységük felelősségteljes, megbízható volta mintaként áll a fiatalabb diákok előtt. Az ügyelet megszervezése a (DÖK-segítő tanárral közösen) a DÖK elnökének feladata.
Diákügyelet
A kapuügyeletesek (egy hatodikos és egy felsőbbéves DÖK-ös)
Az iskolában kezdődő napokon 7 óra 40-kor elkérik az ügyeletes füzetet a tanáriból. Azzal a bejáratnál elfoglalják a helyüket. A 7:45-ös csengő felcsendülésekor bezárják a belső ajtót és felírják az az után érkezőket. (NEM MÉRLEGELIK A KÉSÉS OKÁT!) Az az osztályfőnök feladata.
A 8 órai becsengetéskor visszaviszik a füzetet és az osztályukba mennek.
A templomban kezdődő napon átvonulás előtt elkérik a füzetet, elfoglalják a helyüket a templom bejáratánál. A 7:50 után érkezőket felírják és a várakozó helyre küldik..
Minden hónap végén osztályonként kigyűjtik az adott hónapi késéseket és átadják az osztályfőnököknek.

A folyosó ügyeletesek (8. osztályosok) 
A 2.- 4. szünetben kicsengetéskor a tanári előtt megkeresik a folyosóügyeletes tanárt. 
Megfelelő időjárás esetén fentről lefelé haladva leterelik az udvarra azokat a tanulókat, 
akik tanári felügyelet nélkül tartózkodnak a teremben vagy a folyosón.
Rossz idő esetén ellenőrzik a váltócipő használatát.
A „terelőkör” után még egyszer körbe mennek és feljegyzik azokat, akik nem tartják be az utasításaikat.

Az udvari ügyeletesek (7.-esek)
A 2.- 4. szünetben kicsengetéskor a tanári előtt megkeresik az udvari ügyeletes tanárt, „bejelentkeznek”. Segítik annak munkáját. Különösen fontos feladatuk, hogy a „tiltott területekre” ne engedjenek tanulókat illetve a helyes labda használatot tartassák be. Figyelemeztető csengetéskor kolompolnak, sorakoztatnak, segítik a bevonulást.

A tisztasági verseny pontozói (5. -esek)
A nap egy általuk választott szünetében ellenőrzik a termek és az azok előtti területek tisztaságát, és pontszámmal minősítik. Ennek eredményét következő hó 5-ig kihírdetik.

A tisztasági verseny pontozásának irányelvei:
Minden osztály 15 pontról indul. Ebből levonható
4 pont, ha étel, ital van a földön  
3 pont, feleslegesen égetett lámpa. 
2 pont, ha szemetesbe való hulladék van elől (padon, földön, bárhol),
2 pont, ha taneszköz, játék, írószer, egyéb használati eszköz van a földön.
2 pont, ha kiömlött folyadék, sárfolt van a parkettán.
2 pont a folyosói szekrények, kihelyezett tablók) állapotától függően, vagy előlhagyott holmik miatt vonható.
2 pont a szelektív kuka hibás használata.

Mellékletek
4. számú melléklet

Az osztálybírók
Osztálybírónak jelölhető az az osztálytárs, akinek a tanévben nem volt elmarasztaló beírása, 
vagy azt kettővel magasabb fokozatú dicsérettel "megváltotta".

A választás előtt a jelölt-listáról az osztályfőnök véleményét ki kell kérni.
A választás titkos szavazással történik.
Az osztálybíróságot a három legtöbb szavazatot szerző diák alkotja. Szavazategyenlőség(ek) 
esetén új titkos választást kell tartani, amin csak az azonos szavazatszámú jelöltekre lehet voksolni.
Közülük az IDB munkájában is részt vesz egy fő (delegált osztálybíró).

Az osztálybírók feladatai:
Az  osztálybíróság   konfliktuskezelő  szerv.  Feladata  a  diákok  közötti,  illetve  az  iskolai   normákkal szembeni konfliktusok tisztázása, megoldások keresése, különös tekintettel azokra, melyek nem jutnak el az osztályfőnökig.Tevékenységük során fontos szempont az egységes elbírálás képviselete. 
Ezért
- közülük a DÖK munkájában részt vesz  egy fő.
- folyamatosan nyomon követik az osztályfőnöki és egyéb beírásokat.
- kéthavonta közösen értékelik az osztály tagjait és javaslatot dolgoznak ki azok magatartás és szorgalom jegyére, amit osztályfőnöki órán az osztállyal is átbeszélnek. Az osztályfőnök ezt az értékelést figyelembe veheti.
- kéthavonta az iskola igazgatójával áttekintik az iskolai fegyelem és az iskola értékrendjének helyzetét.
Feladatuk, hogy a konfliktusokban érintettekkel leüljenek a részletek tisztázására, javaslatot 
tegyenek a megoldásra. Ha a helyzet úgy kívánja, továbbítsák a problémát az osztályfőnök felé.
Tevékenységüket az osztályfőnökök segítik. Ennek keretében előírhatják, vagy terepet 
biztosíthatnak a tisztázásásokon való részvételre.




Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot  (4 db. mellékletével együtt) az IDB tagsága elfogadta a 2021 - 2022-es tanévre.
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