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I.
A Diákszervezet tagsága
1. A diákszervezet neve: Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola Gépész Diákszervezet
Rövidítése:
GDSZ
Székhelye:
Békéscsabai Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola
Békéscsaba, Kazinczy u. 7. sz.
Alapítása:
Békéscsaba, 1990. október 1.
Módosítása:
2014. április 14.
Bélyegző:
Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola Gépész Diákszervezet,
Békéscsaba, Kazinczy u. 7.
2. A diákszervezet célja:
a) Az iskola oktató-, nevelő munkájával összhangban a diákönkormányzat megvalósítása, a
tanulóifjúság érdekeinek érvényre juttatása.
b) Tagjai részére a tanórán kívüli diáktevékenységek szervezett biztosítása, iskolán belül és
kívül.
c) A diákszervezet munkakapcsolatot tart fent a Békéscsabai Gépészeti és Számítástechnikai
Szakközépiskolával.
d) A tevékenységével összefüggő gazdasági feladatokat ellátja és szükséges anyagi eszközöket
biztosítja.
e) Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, diákok versenyeztetésének segítése.
f) Kulturális tevékenység megvalósítása.
g) Környezetvédelem.
h) Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet.
i) Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott
sporttevékenység kivételével.
3. A Diákszervezet, közhasznú jogállása tekintetében az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja:
a) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet:
 közfeladat: a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatok ellátása – a gyermek
családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése
és megszüntetése érdekében (1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról 17. § (1)
 közfeladat: gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások (2011. évi CLXXXIX. tv.
Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 8.)
b) kulturális tevékenység megvalósítása
 közfeladat: közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának támogatása (1991. évi
XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121. § a) b)
c) sport
 sport, ifjúsági ügyek (2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. §
(1) 15.
4. A Diákszervezet
a) nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból
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b) gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy az Alapszabályban meghatározott
alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez
c) gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott
közhasznú tevékenységére fordítja
d) közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt.
5. A Diákszervezet tagjai az iskola tanulói lehetnek
a) a diákszervezetbe való be- és kilépés önkéntes
b) a diákszervezet tagjai éves tagdíjat fizetnek, amelynek összege a tárgyévet megelőző év utolsó
közgyűlésén kerül meghatározásra
6. A diákszervezeti tag jogai és kötelességei:
Tanuló tagok:
Joga:
a) Térítés nélkül felhasználhatja az iskola és diákszervezet létesítményeit, eszközeit,
felszereléseit.
b) véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az iskola működésével és a diákokat érintő
valamennyi kérdésben
c) választhat és választható a diákszervezet vezetőségébe.
d) saját közösségi életük tervezése, szervezése.
e) részt vehet az iskolai és a diákszervezet által szervezett rendezvényeken.
Kötelessége:
a) fogadja el és tartsa be a közösségi élet normáit
b) óvja és védje az iskola és a diákszervezet tulajdonát és értékeit.
c) fizesse a diákszervezet tagsági díját
d) vegyen részt a közgyűlésen, segítse a diákszervezet munkáját
II.
A Diákszervezet szervei
A demokrácia torzul, ha az iskola nem demokratikusan működik. Az iskola hivatása és célja
kétségessé válik, ha a diákot jogától megfosztják, vagy azok érvényesítésében akadályozzák. Az
iskolai élet demokratizmusának és öntevékenységének kibontakozása az iskolai diákönkormányzat
tevékenységében valósul meg.
A két közgyűlés között a Gépész Diákbizottság (GDB) intézi a közgyűlés határozatának
végrehajtását. Ez a közösség legmagasabb szintű szerve, a tanulói közvélemény képviselője,
összekapcsolja a nevelőtestületet és a diákközösséget. A közgyűlés a Diákszervezet legfőbb
döntéshozó szerve, melyet évente két alkalommal hívunk össze.
1. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) Az Alapszabály megállapítása és módosítása
b) Éves beszámoló elfogadása
c) Az iskolai munkaterv véleményezése,
d) A GDB tagjainak megválasztása
e) Értékeli az iskolai munkát (különös tekintettel a tanulmányi, kulturális és a sport munkára)
f) jutalmaz és elmarasztal
g) ápolja az iskola hagyományait, szokásait
h) tagnyilvántartás rendszerének meghatározása
i) tagsági díj összegének meghatározása
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A
közgyűlés
határozatait
nyílt
szavazással,
egyszerű
szótöbbséggel
hozza.
Az iskolában a demokratizmus szélesítésének feltétele, hogy az ifjúságot érintő valamennyi feladat,
határozat kialakulásában, végrehajtásában az iskola minden tagja érdekeltté váljék.
2. A GDSZ munkáját a Gépész Diákbizottság (GDB) irányítja.
Tagjai:
a) GBD elnök és gazdasági felelős
b) GDB elnökhelyettes
c) Kulturális felelős
d) Sportfelelős
3. A GDB feladata:
a) Részt vesz a tanulói tervezésben, szervezésben, megvalósításában, ellenőrzésében,
értékelésében.
b) A két közgyűlés között intézi, szervezi a tanulók tevékenységét, a végzett munkájáról,
beszámol a közgyűlésnek.
c) A diákságot érintő kérdésekben eljár, képviseli azokat.
d) Kulturális és szabadidős programok szervezése.
e) Tanévre szóló munkaterv készítése.
f) Éves költségvetés elkészítése, és végrehajtásának megszervezése.
g) Kapcsolattartás más szervekkel
4. A GDB jogai:
Dönt:
 saját működéséről és szerveinek hatásköréről.
 arról, hogy mire költi a rendelkezésre álló pénzt
 a számára biztosított jogok gyakorlásáról
 egy tanítás nélküli munkanap programjáról
 az iskolaújság, iskolarádió, iskolatévé létrehozásáról, működtetéséről és ezek
diákvezetőinek megbízásáról.
Különösen fontos az utolsó pont, amely azt jelenti, hogy az iskolarádió, iskolaújság, iskolatévé
programjában, tartalmában, megjelenésében a diákönkormányzatnak döntési joga van. Nem lehet
iskolaújságot betiltani, adást letiltani az iskolarádióban stb., mert ezekről a diákönkormányzatnak van
joga dönteni.
a)




egyetértési jogot gyakorol
házirend megállapításakor
a tanulók kitüntetésben, jutalmazásban
az iskolagazdálkodó szervekkel, állami költségvetési szervekkel és társadalmi szervezetekkel
kötendő együttműködési szerződésinek a tanulókat érintő kérdéseiben
 az iskolai ünnepségek megemlékezések szervezésekor az iskola és a diákönkormányzat közötti
munkamegosztásban
 a tanulók – társadalmilag hasznos – munkában való részvételében
 az iskolai versenyek, vetélkedők meghatározásában.
b) Véleményezési jogot gyakorol:
 a munkaterv és ezen belül a tanév rendje meghatározásakor, fegyelmi ügyekben, a tanulókat
érintő egyéb programok tekintetében
 az alapszabályzat elfogadásakor a tanulókat érintő kérdésekben
 a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításában
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 a fakultációs irányok, programok megvalósításában
c) Javaslattevő jogköre
 Kiterjed az iskolai élettel kapcsolatos minden kérdésre
 segítségadás megszervezése versenyekhez, rendezvényekhez,
 iskolai és környezet csinosítása
 javaslatot tenni kirándulásra, táborozásra
 a diákönkormányzatot segítő tanár évenkénti megválasztásában
 az iskola sajátos arculatának kialakítása

-A GDB negyedévente ülésezik, amelyeknek időpontjáról a GDB tagjai döntenek, a GDSZ irodában
-A GDB ülésről jegyzőkönyv készül.
-A GDB ülései nyíltak. A nem rendes tagok meghatározott idejű tartózkodási joggal vehetnek részt.
- A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a
határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül.
- A megszületett döntésekről nyilvántartás készül, mely tartalmazza a döntés tartalmát, időpontját,
hatályát, a támogatók és ellenzők számarányát.
- A döntéseket a GDB tagjai közlik az érintettekkel legkésőbb a következő osztályfőnöki órák
alkalmával.
- A Diákszervezet működésével kapcsolatban keletkezett iratok megtekinthetők a Diákszervezet
székhelyén munkanapokon, lehetőleg előre egyeztetett időpontban
- A Diákszervezet beszámolói a Diákszervezet honlapján tekinthetők meg
Mivel az osztályok munkájának szervezése nem összközösségi szinten, hanem osztályok szintjén
folyik, ezért az osztály munkájának szervezése, az öntevékenység fokozása megköveteli az egész
osztály bevonását a közösség életének aktív szervezésébe.
Az osztályközösségnek is van osztály összetételének megfelelő vezető neve: az ODB: (3-5 főig)
5. az ODB jogai:
 program elkészítése, vezetőség és küldöttek választása
 Értékelés az osztály munkájáról
 Javaslat a Házirend követelményeihez
 Javaslati jutalmazásra, segélyezésre.
 A csoport érdekeinek védelme
 A közösségi megmozdulásokban részt venni
6.Az ODB kötelességei:
 A program megvalósítása
 A közösségi munka értékelése
 Segíteni az osztályfőnök munkáját
 Betartani a Házirendet
 A kapott feladatokat végrehajtani
 A rászorulók segítése
 A tanulmányi munka segítése
 Az iskola, gyakorlati műhelyek vagyonának megóvása
 Beszámolni az osztály munkájáról.
A
tanulók
minden
szinten
vegyenek
részt
A bizottságok segítsék ezek szervezését.

a

tanórán

kívüli

munkában.

III.
A diákszervezet gazdálkodása
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Éves költségvetés alapján gazdálkodik
Bevételei és kiadásai az iskolai költségvetéstől elkülönül.
A diákszervezet önállóan dönt gazdálkodását illetően.
Ellenőrzi: az iskola felnőtt dolgozója, vagy a segítő tanár és a GBD elnöke.
A diákszervezet pénztárát a segítő tanár és a könyvelő kezeli.
Utalványozási jogköre a diákszervezetet segítő tanárnak van, amennyiben a segítő tanárnak
utalványoznak, akkor a GDB elnöke teheti meg.
7. Aláírási jogköre a diákszervezetet segítő tanárnak és a GDB által meghatározott személynek
van.
8. A tagdíj fizetéséről aláírással ellátott névsort kell készíteni.

Melléklet
1.) Az osztályokban 2-3 fő jelölő bizottság végzi a közvélemény-kutatást a képviselőjelöltekre.
2.) A jelölőlistára felkerülő személyeknek a feladatok tudatában nyilatkozniuk kell a vállalásról.
3.) Ezek után az osztály 51%-ának jelenléte felvételével a jelöltekről titkos szavazással döntenek
a szavazók.
4.) Az első 2 legtöbb szavazatot kapott diák lesz az osztályképviselő
5.) A megválasztott képviselők, a segítő tanár által tartott képzésen ismerik meg a feladataikat és
a működési rendet.
6.) Azonos számú szavazat esetén a szavazást meg kell ismételni.
7.) Ha a jelölt nem vesz részt a szavazáson, a hiányzását nem tudja kellően indokolni, a
jelöltlistáról törlendő.
8.) A képviselők élhetnek lemondási jogukkal
9.) Az osztályfőnöknek, a diákszervezetet segítő tanárnak nincs szavazati joga a választásban.
Az Alapszabályok bármely pontja (ha a törvényi előírással nem rendelkezik) a diákönkormányzat által
módosítható, törölhető és újabb ponttal kiegészíthető.
Az 1990. októberi alapszabályzatot a GDB 2014. áprilisában módosította és azt elfogadta.

.........................................

..........................................
Segítő tanár

GDB elnök
......................................
Maczik Mihály András
Igazgató

Békéscsaba, 2014.április 14.
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