Diáktanács /DT/ mûködési szabályzata
1.) A Diáktanács meghatározása
A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziumában a diákság érdekvédelmi és döntéshozó szerve a
Diáktanács (DT). A DT mûködése összhangban áll az oktatási törvénnyel és a gimnázium házirendjével
2.) A Diáktanács megválasztása
2. a.) DT képviselõk megválasztása
A Diáktanács testületét minden év szeptember hónapjában választják újra. A Diák-képviselõnek az iskola bármely
nappali képzésben résztvevõ diákja jelölhetõ. Önkéntes jelölés után a DT képviselõ választása osztályonként történik. A
szavazást az osztálytitkár vagy egy megválasztott személy bonyolítja le. A szavazás akkor érvényes ha az osztály
tagjainak 75%-a érvényesen szavazott. Osztályonként a két legtöbb érvényes szavazattal rendelkezõ diák kerül a DTba. A diáktanácsi választásokat minden évben, október 10-ig le kell bonyolítani.
2. b.) A Diáktanács elnökének megválasztása
A DT felállít egy háromfõs független Választási Bizottságot a választások koordinálására. A DT tagok egymás között
jelölteket állítnak a DT ELNÖKI tisztség betöltésére. A jelöltek egymással korteskedve az iskola színe elõtt
bizonyíthatják rátermettségüket, ismertethetik programtervüket. E tevékenységhez mindenfajta segítséget, (iskolarádió,
iskolaújság, korlátozott példányszámú fénymásolás) igénybe vehetnek. A korteskedés idõtartama a választásokat
megelõzõ hét. A választást megelõzõ nap a kampánycsend, mikor mindenfajta korteskedés tilos. Az iskola minden
tanulója jogosult szavazatával a választásokon részt venni. Minden tanuló egy választási cédulát kap melyen a
megfelelõ jelölt nevét kell bekarikáznia. A szavazócédulákat a kampánycsend napján a választási bizottság osztja szét
osztályonként. A választások napján a kihelyezett választási urnába/mozgóurnába a választók bedobják
szavazócéduláikat. A választást az a személy nyeri, akik a legtöbb érvényes szavazattal rendelkezik. A szavazás akkor
érvényes, ha az iskola tanulóinak legalább 75%-a érvényesen szavazott. A választás eredményérõl a Választási
Bizottság jegyzõkönyvet állít ki. Ennek alapján az iskola igazgatója átadja a DT elnökének megbízólevelét.
3.) A Diáktanács felépítése, mûködése
3.a.) A Diák-képviselõk jogai
- rendelkezzen diákképviselõi igazolvánnyal,
- tájékozódjon a diákság iskolai problémáiról,
- a diákéletet befolyásoló iskolai rendeletek megalkotásában részt vegyen,
- véleményt nyilvánítson a diákok anyagi támogatásáról és jutalmazásáról,
- az iskola vezetõjével rendszeresen megbeszélje a felmerülõ problémákat,
- diákok fegyelmi tárgyalásán ellássa a fegyelemsértést elkövetõ diák védelmét,
- kezdeményezze diákparlament összehívását,
- kezdeményezze iskolai programok szervezését,
- külsõ fórumokon képviselje az iskola diákságát,
- DT feladatok ellátására térítésmentesen használja az iskola fénymásolóját valamint nyomtatóját,
- a hirdetõtáblán, iskolaújságban és rádióban megjelentesse, információit és tájékozódhat a Kollégium titkárságán,
- indokolt esetben mentesüljön az órai számonkérés valamint az óralátogatás alól,
- szakmai képzésének költségeit az oktatási intézmény fedezze,
- az iskolai rendezvényeken térítésmentesen részt vegyen,
3. b.) A Diák-képviselõk kötelességei
- becsülete és legjobb tudása szerint képviselje a diákság érdekeit,
- kulturáltan segítse a tantestület, valamint az iskolavezetés munkáját,
- magatartásával példát mutasson diáktársainak,
- aktívan vegyen részt az iskolai rendezvényeken,
- rendszeresen részt vegyen a DT ülésein,
3. c.) A Diáktanács az iskola diákságának érdekvédelmi és döntéshozó szerve. Minden diákképviselõ problémáit,
javaslatait a diáktanács elé terjesztheti megvitatás és szavazás céljából. A DT képviselõk 1-1 szavazattal rendelkeznek.
A szavazás akkor érvényes, ha a DT tagok legalább 75%-a érvényesen szavazott. A diáktanács havonta elõre
meghatározott idõben ülésezik. Az ülések idõpontjáról a képviselõk írásban kapnak értesítést. Az üléseken való
részvétel kötelezõ. Amennyiben a DT döntésképtelen, úgy az DT-t 2 nap múlva ismételten össze kell hívni. A szavazás
ekkor már a megjelentek számától függetlenül is érvényes. A DT mûködési szabályzatát és programtervét évente
felülvizsgálja és módosíthatja azt. A DT üléseirõl a Titkár vagy megbízott személy jegyzõkönyvet és jelenléti ívet készít,
melyet DT-patronáló tanár iktat a DT más hivatalos irataival együtt.
3. d.) A Diáktanács gazdálkodása
A DT pénzügyeit a Gazdasági Hivatal végzi a hatályos jogszabályoknak megfelelõen. A DT költségvetésének
felhasználásáért a DT határozatai alapján a DT-t patronáló tanár felel.
3. e.) Az Elnökség
A DT vezetõsége az Elnökség. Feladata a DT munkájának koordinálása. Az Elnökség hetente ülésezik, ülései
nyilvánosak, azon bármely diák részt vehet. Az elnök elrendelhet zárt ülést, azon csak az elnökségi tagok, valamint
meghívottak vehetnek részt. A DT elnök indokolt esetben rendkívüli idõpontokban is összehívhatja az Elnökséget és a
DT-t. Az Elnökség tagjai:
- Elnök: feladata az ülések összehívása és vezetése, a DT képviselete, az elvégzendõ feladatok szétosztása és
számonkérése, fegyelmi tárgyalásokon való érdekképviselet.
- Titkár, elnökhelyettes: feladata az ülésekrõl szóló jegyzõkönyvek vezetése és az elnök helyettesítése, valamint
munkájának segítése.
- Gazdasági felelõs: feladata a DT anyagi gazdálkodásának felügyelete valamint a DT anyagi helyzetének erõsítése.
- Kulturális felelõs: feladata a tanórákon kívüli iskolai rendezvények kezdeményezése, figyelemmel kísérése,
véleményezése és szervezési munkák.
- Sajtó és média felelõs: feladata a DT információs csatornáinak kiépítése, mûködésének segítése, kapcsolattartás az
iskolai médiával, az iskolarádió, az iskola TV és iskolaújság munkájának segítése.
- Tanulmányi felelõs: feladata az iskolában folyó tanulmányi munka figyelemmel kísérése, a diákság problémáinak,
kéréseinek összegyûjtése.
3. f. ) A DT munkáját segítõ tanár
A DT-patronáló tanárt a gimnázium igazgatója bízza meg a DT egyetértésével e feladatkör ellátásával. Feladta: a DT
munkájának segítése, a DT, a tantestület és az iskolavezetés közös munkájának figyelemmel kísérése, koordinálása.
4.) Kizárás
Az a DT tag, aki kirívó fegyelemsértést követ el, vagy a DT üléseirõl 3-szor igazolás (tanári-, szülõi-, orvosi-, DT elnökiigazolás) nélkül hiányzik, a DT-bõl kizárható. Az osztályok is kezdeményezhetik a DT tagok visszahívását, ehhez az
osztály 75%-nak kell a visszahívás mellett voksolnia. Indokolt esetben, a DT tagjainak 75%-os szavazata alapján a DT
vezetõsége valamint a DT patronáló tanár is visszahívható.
5.) Egyéb rendelkezések
A DT jogszerû mûködését a gimnázium igazgatója közvetlenül, az Igazgatótanács közvetve felügyeli. A DT képviselõjét
mind a tantestületi, mind az Igazgatótanács üléseire meg kell hívni, ha a diákságot közvetlenül érintõ ügyekben érdekelt
félként érintett.

