DÖK- elnökség választás
DÖK-elnök feladatai:
● megbízása egy évre szól (Farsangi báltól - Farsangi bálig)
● jogosult a Diákönkormányzat képviseletére, mely összefogja az iskola
diák közösséget, képviseli érdekeit, szervez és kezdeményez
programokat, felkarolja a diák kezdeményezéseket, szorosan együtt
működik az önkormányzati küldöttekkel, a koordináló tanárral és
vezetőséggel, valamint a kollégium Diákönkormányzat vezetőjével
● kezdeményezi a rendszeres küldöttgyűlés összehívását
● a diákság számára közérdekű, rá tartozó témák tárgyalása esetén
meghívásra részt vesz az iskolavezetőségi illetve tantestületi
értekezleteken
Pályázat benyújtásának feltételei:
● pályázatot nyújthat be (pályázási időszakban) minden 10-11.
évfolyamos tanuló
● a pályázatnak tartalmaznia kell
➔ a DÖK célját és stratégiáját
➔ a következő év DÖK programját, annak megvalósítási
lehetőségeit, fenntarthatóságát
➔ az iskola működésével kapcsolatos kérdések megvalósítási
ötleteit
➔ tervezett költségvetést (300Ft/diák/év + bevételek)
➔ vezetőségi tagok névsorát, 8. évfolyamos diák bevonása (5-8.
évfolyam koordinálása)
● a pályázat tartalmazhatja
➔ a támogató leveleket (tanárok, diákok)
● a pályázóknak meg kell ismerni a DÖK SZMSZ-ét (honlapról elérhető)
● a pályázóknak meg kell ismerni a DÖK alapvető jogait, alapjellemzőit
● a pályázatot aláírással ellátva benyújtja a DÖK koordináló tanárnak,
minden tanév január első teljes tanítási hét végéig
● pályázatot nem nyújthat be az a diák, akinek volt vagy tart fegyelmi
tárgyalása, elnökségi tagságban sem foglalhat helyet
Pályázat elbírálása:
● pályázatokat visszautasíthat többségi szavazattal a Diákönkormányzat
azon tagjai, akik nem indultak a választásokon, indoklással
● a pályázatok elbírálásában a Diákönkormányzat meghallgathatja a
nevelőtestület, mentor tanár és vezetőség álláspontját

Kampány Rend:
● az elfogadott pályázatokat megismerhetik az iskola diákjai
● az elfogadott pályázók megjeleníthetik propagandanyagukat az iskola
valamennyi faliújságán, CCTV-jén, iskolarádióban (előre egyeztetett
időpontokban), DÖK instagram felületén, tantestületi értekezleten
● a kampány héten a nagy szünetekben, H1-en bemutatkozhatnak a
pályázók, programokat szervezhetnek a megadott napokban és
szünetekben
● a propagandaanyag nem sértheti az iskola házirendjét (nem sérthet
meg másokat), nem haladhatja meg a DÖK által kapott kampány
pénzösszeget (erről elszámolást kell készíteni)
● Kampányidőszak hétfőtől - péntekig tart 1 héten keresztül
Választás:
● 1 diák csak egy jelöltre szavazhat a pályázók közül
● a választásig a jelenlegi vezetőség látja el a teendőket
● a választás lebonyolításáért és szabályosságáért a DÖK kinevezett
küldöttei és mentor tanár felel
● minden diák leadhatja szavazatát a kampány utáni hét kiválasztott
napjában a megadott formában
● az új DÖK elnökséget a Farsangi bálon hirdeti ki az iskola vezetősége
és a DÖK mentor tanár

