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A Szent István Gimnázium
iskolai sportkörének (ISK) szabályzata
Az ISK színe:
kék-fehér.
Jelvénye:
az iskolajelvény
Célja:
A tanulóifjúság harmonikus szellemi és fizikai fejlődése, pszichikai és fizikai tűrőképességének fokozása érdekében váljék általánossá az egészséges életmód.
Feladata:
• – a különböző sportágakban rendezett házibajnokságok folyamatos megrendezése
egész évben;
• – a szakosztályok működtetésének biztosítása.
Tagjai:
Alanyi jogon az iskola nappali tagozatos tanulói, valamint a sportkörben munkát vállaló személyek.
Az ISK tag jogai és kötelességei:
Az ISK-tag jogai:
• részt vehet az ISK sportcsoportjainak munkájában, rendszeres sporttevékenységet
folytathat;
• használhatja az ISK rendelkezésére álló sportlétesítményeket, sporteszközöket,
sportfelszereléseket;
• az ISK képviseletében részt vehet a diáksportversenyeken;
• véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az ISK-t érintő kérdésekben, részt vehet
az ISK-gyűlés határozatainak meghozatalában.
b)
Az ISK-tag kötelességei:
• folytasson rendszeres sporttevékenységet ;
• tartsa be az ISK működési szabályzatát, hajtsa végre az ISK vezetőségének reá
vonatkozó határozatait;
• fizesse az ISK tagsági díját;
• óvja meg az intézmény testnevelési és sportlétesítményeit, eszközeit, felszereléseit;
• magatartása mindenkor sportszerű legyen;
• legjobb tudásának megfelelően képviselje az iskolai sportkört.
a)

Az ISK szervei
Az ISK legfőbb szerve az ISK-gyűlés vagy küldöttgyűlés, melyet évente egyszer össze kell
hívni az előző időszak munkájának értékelésére és a következő időszak feladatainak, költségvetésének meghatározására, valamint a vezetőség megválasztására, kiegészítésére.
Az ISK-gyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az ISK
vezetőjének szavazata dönt.
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Az ISK-gyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
• az ISK megalakulásának, feloszlásának jóváhagyása, diáksportegyesülethez való
csatlakozásának jóváhagyása, továbbá a Magyar Diáksport Szövetség által meghirdetett programokon való részvételének a kimondása;
• az ISK-vezetőség egy évre történő megválasztása;
• a működési szabályzat megállapítása, elfogadása;
• az ISK munkatervének, eseménynaptárának megvitatása és elfogadása;
• az ISK költségvetésének jóváhagyása.
Az ISK-gyűlés javaslatot tehet:
Az intézmény testnevelési és sportlétesítményeinek, eszközeinek, felszereléseinek tervezett
fejlesztéseit illetően.
Az ISK működését a vezetőség irányítja, melynek élén csak nagykorú magyar állampolgár
állhat. A vezetőség létszáma függ az ISK létszámának nagyságától.
A sportcsoportok képviseletét biztosítani kell. Az intézmény vezetője vagy képviselője a vezetőségnek hivatalból tagja.
A vezetőség feladatai:
a)
Az ISK tevékenységének irányítása.
b)
A tanévre szóló ISK-munkaterv és eseménynaptár tervezetének elkészítése, figyelembe véve az iskolai kötelező programokat.
c)
Az ISK fejlesztési tervének és költségvetési előirányzatainak kidolgozása, a tanévre szóló munkaterv és eseménynaptár alapján.
d)
Sportcsoportok létrehozása és megszüntetése.
e)
A foglalkozás- és csoportvezetők megbízása.
f)
A fegyelmi jogkör gyakorlása.
g)
Kapcsolattartás más iskolai sportkörökkel és a diáksportban érdekelt más szervekkel és szervezetekkel.
h)
Az iskolai sportkört megillető egyetértési jog gyakorlása.
i)
Az iskolai sportköri foglalkozásokon a balesetvédelmi és más biztonsági előírás
betartása.
Az ISK-tagság igénye, az intézmény tanulóinak életkori összetétele és a vezetőség határozata
alapján, általános vagy sportági sportcsoportok működhetnek.
A sportcsoportok feladatai:
a)
A rendszeres versenyzési-, sport- és játéklehetőség gyakorlásának biztosítása.
b)
Az intézményen belül versenyek, vetélkedők, játékok megszervezése.
c)
Turisztikai események szervezése.
d)
A vezetőség által meghatározott egyéb feladatok ellátása (pl. szervezés, aktívaképzés, bíráskodás).
e)
A csoport munkájának népszerűsítése, az arra történő mozgósítás.
f)
A kibontakozó tehetségek irányítása külső sportegyesületekbe.

Szent István Gimnázium
1146 BUDAPEST Ajtósi Dürer sor 15.

Szervezeti és működési szabályzat

Elfogadva: 2006. január 25.
6. sz. melléklet, oldalszám: 3/3

Az ISK gazdálkodása
Az ISK éves költségvetés alapján gazdálkodik, bevételeit és kiadásait az intézmény gazdálkodásán belül elkülönítetten kell kezelni, azokról az ISK önállóan dönt, egyetértésben az igazgatóval.
A pénzt az iskola mindenkori gazdasági vezetője kezeli.
Az ISK bevételei
a)
A sporttevékenységet szolgáló, tanulónként évente biztosított állami támogatás.
b)
A tagdíj, melynek mértékét egységesen a közgyűlés határozza meg, évente egyszer, egy összegben kell befizetni.
Az ISK kiadásai:
a)
Eszközök és felszerelések beszerzése (pl. labdák, sportszerek, mérőeszközök, erőfejlesztő gépek stb.).
b)
A sportfoglalkozásokhoz szükséges személyi feltételek biztosítása.

