3. sz. melléklet
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Együttműködési megállapodás, mely létrejött a Radnóti Miklós Általános Iskola
nevelőtestülete és az iskola tanulóinak diákönkormányzata között.
1. A megállapodást megkötő diákönkormányzat az alsó, illetve felső tagozat 8-8
tanulóközösségét képviseli.
2. A megállapodást megkötő diákönkormányzat az iskola összes tanulóját képviseli,
mely az anyakönyvek szerint az iskola össz tanulólétszáma.
3. A megállapodást kötő diákönkormányzat jogosult az iskola valamennyi tanulójának
képviseletére.
4. A diákönkormányzat helyiségei:
a.) az iskola a leltár szerinti berendezési tárgyakkal együtt a diákönkormányzat
rendelkezésére bocsátja a korrepetáló termet
b.) az iskola gondoskodik a diákönkormányzat rendelkezésére bocsátott
helyiségének és berendezésének, az ottani tárgyaknak karbantartásáról,
fűtéséről, világításáról
c.) a diákönkormányzat előzetes bejelentés alapján térítésmentesen használhatja
az iskola valamennyi helyiségét, berendezését, ha ezzel az iskolai nevelést és
oktatást nem akadályozza
5. Az iskola saját költségvetéséből minden gazdasági évben a diákönkormányzati tagok
számának megfelelően, tanulónként 100 forint összeget biztosít a diákönkormányzat
működéséhez.
6. A diákönkormányzat képviseletére az iskolavezetéssel, a nevelőtestülettel való
kapcsolattartásra a diákönkormányzatot segítő tanár jogosult. Akadályoztatása esetén
helyettesítéséről a diákönkormányzat vezető szerve gondoskodik.
7. Az iskola igazgatósága és a nevelőtestülete köteles a jogszabályokban meghatározott
módon és kérdésekben a diákönkormányzati jogkör gyakorlását biztosítani.
8. Az iskola igazgatósága évente 1 alkalommal összevont osztályfőnöki órák keretében
meghallgatja a diákönkormányzat képviselőinek álláspontját.
9. Szükség esetén megállapodást köt a diákönkormányzattal, hogy az egymáshoz intézett
kérdések, tájékoztatások, javaslatok, előterjesztések szóban is és írásban is
érvényesek. Bármelyik fél kérésére azonban az adott kérdést, tájékoztatást, javaslatot,

előterjesztést és az azzal kapcsolatban született választ, intézkedést írásba kell
foglalni.
10. A megállapodást megkötő felek az iskola és a diákönkormányzat vezetőinek
kapcsolattartás kérdésköreiben az alábbiak szerint egyeznek meg:
-

a kapcsolattartásért a diákönkormányzat részéről a diákönkormányzatot
segítő nevelő, az igazgatóság, illetve a nevelőtestület, vagyis az iskola
részéről az igazgató vagy az igazgatóhelyettes a felelős

-

a diákönkormányzat képviselője jogosult részt venni tanácskozási és
szavazati joggal az iskola vezetőségének ülésein

-

a diákönkormányzat képviselői (mint az Iskolaszék egyenjogú tagjai) részt
vesznek az Iskolaszék ülésein

-

az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális
feladatokról az iskola igazgatója tanévenként egy alkalommal szóban
tájékoztatja a diákönkormányzat vezetőségét

-

az iskola életével kapcsolatos kérdésekről, az aktuális feladatokról, a
tanulóközösségek vezetői (osztályfőnökök, szakkörvezetők stb.) kötelesek
folyamatosan tájékoztatni a tanulókat

-

a diákok jogainak érvényesítése, esetleges orvoslása az évenként egy
alkalommal megrendezésre kerülő diákparlament ülésén történik

11. Ezen együttműködési megállapodás hatályba lépése után az iskola Szervezeti és
Működési Szabályzatának elválaszthatatlan részévé válik, és annak 3. számú
Mellékletét képezi.
12. Az együttműködési megállapodás módosítását bármelyik fél kezdeményezheti. A
módosítás kezdeményezése után 8 nappal a megállapodást kötő felek képviselői
kötelesek tárgyalást kezdeni az új megállapodásról.
13. Ezen megállapodás a diákönkormányzat egyetértésével, a tantestület döntése alapján,
az iskola fenntartójának jóváhagyása után lép életbe.
Balatonfüred, 2009. augusztus 24.
A megállapodást megkötő felek nevében:
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