A KRK Szilády Áron Gimnázium
Diák Prefektusának Szervezeti és
Működési Szabályzata
I. Általános rendelkezések
1. A szervezet neve: A KRK Szilády Áron Gimnázium Diák Prefektusa (továbbiakban
DP)
2. A szervezet székhelye: 6400, Kiskunhalas Kossuth u.14.
3. A DP minden, a jogszabályok által neki biztosított jogot fenntart, azokkal élni kíván.
II. A DP céljai
1. A diákok érdekeinek képviselése az igazgatóság és a tanári kar előtt, illetve minden
fórumon és helyen ahol erre igény van.
2. A diákok véleményének közvetítése az igazgatóság és a tanári kar felé, minden, a
diákságot érintő kérdésben.
3. A diákság és a tanári kar közötti párbeszéd elősegítése.
4. Más iskolai, illetve városi diákparlamentekkel való kapcsolattartás.
III. A DP tagjai
Minden osztálynak lehetősége van két főt delegálni a DP-be. Minden diák választható a DP
tagjának.
A tagok jogai és kötelezettségei
1. A tagok a testületen belül választók és bármely tisztségre választhatók.
2. Jogaikat személyesen gyakorolják.
A tagsági viszony megszűnése
1. A tagsági viszony megszűnik a tag lemondásával.
2. Abban az esetben, ha egy osztályból három alkalommal nincs jelen a DP rendes
ülésein egy képviselő sem, akkor a tanév végéig megszűnik az adott osztály
képviseleti joga. Ha kétszer nincs jelen az osztály, akkor a DP elnöke írásban
felszólítja a részvételre.

IV. A DP szervezete
A DP ülései
1. A DP üléseit a saját munkatervében meghatározott rendszerességgel (rendes ülés),
illetve szükség esetén ettől eltérő időpontban (rendkívüli ülés), de legalább kéthavonta
egy alkalommal az elnökség hívja össze.
2. Az elnökség köteles az ülést összehívni, ha azt a tagok legalább fele vagy egy a
napirendi pontok megjelölésével kezdeményezi. Ez esetben az ülést a kérelem
beérkezésétől számított 10 tanítási napon belül össze kell hívni.
3. Az ülés időpontjáról a tagokat az ülés előtt öt tanítási nappal, rendkívüli ülés esetén az
ülés előtt három nappal értesíteni kell. A meghívás elektronikus formában is
lehetséges.
4. Az ülés határozatképes, ha az osztályoknak legalább a fele képviselteti magát,
legalább egy diákkal.
5. A DP napirend szerint tárgyalja az ügyeket, üléseit az elnök vezeti.
6. A DP javaslatait, állásfoglalását, véleményét egyszerű szótöbbséggel alakítja ki.
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
7. A DP-t érintő kérdésekben a rendes ülések közti időszakban az elnökség alakítja ki a
testület véleményét, képviseli annak érdekeit.
8. Az ülésekről a titkár által jegyzőkönyv készül, amelyet minden diák számára
megtekinthetővé kell tenni.
Az elnök
9. Az elnököt az iskola diákjai választják egyszerű többséggel. A választás minden tanév
áprilisában történik, a kinevezés a következő tanév márciusáig tart.
10. Az elnök feladata a DP képviselése, munkájának koordinálása.
11. Vezeti a DP üléseit.
12. A jogszabályok által előírt módon közvetíti a DP véleményét és kéréseit, illetve
tájékoztatja a testület munkájáról az igazgatóságot és a tanári kart.
13. Biztosítja, hogy minden képviselő véleménye egyaránt figyelembe legyen véve a
döntések meghozatalánál, illetve kötelessége minden diák véleményét figyelembe
venni és a testület felé közvetíteni.
14. Képviseli az elnökséget a DP előtt.
15. Az elnök a DP-nek tartozik felelősséggel.
Az elnöki tisztség megszűnése
16. Az elnöki tisztség megszűnik a hivatali idő lejárta előtt, amennyiben az elnök írásban
benyújtja a lemondását és a testület elfogadja azt.
17. Az elnök hivatali ideje alatti leváltása megalapozott indokkal kétolvasatos rendszerben
lehetséges. Ez azt jelenti, hogy a panasszal előálló képviselő a DP egy rendes ülésén,
utolsó napirendi pontként felolvassa megalapozott indokát, amely alapján az elnök
távozását javasolja. Az elnök a következő ülésen válaszol a felszólalónak. A testület

ezután szavaz. A leváltás csak az összes képviselő kétharmados beleegyezésével
lehetséges.
18. Ha az elnök bármilyen okból távozik posztjából, új választást kell kiírni. A
megválasztott elnök az eredeti hivatali idő lejártáig tölti be tisztét. Amíg nem lesz új
elnöke a testületnek, az alelnök látja el ideiglenesen az elnöki feladatokat.
Az elnökség
Az elnökségi tagság megszűnése
19. Az elnökségi tisztség megszűnik, ha a képviselő benyújtja lemondását és az elnök,
illetve a testület elfogadja azt, és ha az adott képviselő nem tagja többi a DP-nek.
Az alelnök
20. Az alelnök az elnökség tagja.
21. A DP választja, a képviselők közül, az elnök javaslatára, egyszerű többséggel, az
elnökválasztás után, egy évre.
22. Az alelnök képviseli az elnököt, ha erre az elnök felhatalmazást ad.
23. Az elnök távollétében levezeti az üléseket, az elnök teljes jogkörének gyakorlásával.
24. Az alelnök az elnökségnek és a DP-nek tartozik felelősséggel.

V. A DP gazdálkodása
1. Ha az igazgatóság valamilyen cél elérésében, program megszervezésében vagy terv
megvalósításában a DP rendelkezésére pénzt bocsát, akkor azt a DP megbízásából a
pénztáros kezeli.
2. A DP nem nyereségérdekelt szervezet, bevételeit kizárólag céljai megvalósítására
fordíthatja.
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