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A Szent István Gimnázium klubjának működési szabályzata
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A klub az iskolai közösségi szabadidős tevékenységeknek ad keretet, együttműködve a Diákönkormányzattal; a diákok igényeihez igazodva igyekszik tartalmas szórakozási lehetőséget nyújtani az iskola falain belül. A klub a diákok
önálló kezdeményezőkészségére épül, nyitott mindenféle ötlet megvalósítására.
A klubnak nincs önálló tagsága illetve vezetősége. A Szent István Gimnázium
minden tanulója jogosult alanyi jogon a klub rendezvényein való részvételre,
illetve jogosult bekapcsolódni a klub rendezvényeinek szervezésébe. A klub
működtetése, az elvárható rend fenntartása a klubfelelős tanár és a klubgazda
osztály feladata.
A klub rendszeres rendezvénye a minden héten pénteken délután 14.30 és
18.00 között nyitva tartó pinceklub működtetése, melyen a résztvevőknek lehetőségük van kötetlen beszélgetésre, játékra, alkotó tevékenységük eredményeinek bemutatására (zene, képzőművészetek). A diákoknak törekedni kell arra,
hogy saját szórakozásukkal mások tevékenységét, illetve szórakozását csak a
lehető legkisebb mértékben zavarják vagy akadályozzák. A klub fenntartja azt
a jogot, hogy iskolai szintű rendezvények szervezése esetén a szokásoshoz képest megváltoztassa a péntek délutáni programot.
A klub helyiségeit a diákok, diákközösségek előzetes egyeztetéssel, tanári felügyelettel használhatják, a péntek délutánt kivéve. A klubhelyiségek használatát a nevelési igazgató helyettessel, illetve a klubfelelős tanárral legalább egy
héttel korábban kell egyeztetni. Az ilyen programok engedélyezésénél a klubgazda osztály előnyt élvez. Az ilyen rendezvények után a klubhelyiségek kitakarításáról és rendbetételéről a szervező osztály köteles gondoskodni.
A klub helyiségének rendben tartása a mindenkor ott tartózkodók feladata. A
belső klubhelyiségben levő teakonyha használatakor mindenkinek saját maga
után rendet kell tennie, a használt eszközöket el kell mosogatnia, le kell takarítania. A klub tulajdonát képező eszközökben okozott kárt a kárt okozónak kell
megtérítenie. A klub felszerelési tárgyait, eszközeit csak a klubfelelős tanár külön engedélyével lehet a klub helyiségeiből kivinni. A klubhelyiség udvarra
vezető ajtajának nyitva tartásáról a klubfelelős tanár rendelkezik, kinyitásáról
és bezárásáról is ő gondoskodik.
A biliárdasztal és az asztali foci használata nagy létszámú jelenlévő esetén: a
játszmákat két-két fős csapatokban kell bonyolítani, a győztes csapat legfeljebb
még egy játszmára maradhat az asztaloknál, majd át kell adnia másoknak a helyét.
Az a diák, aki a klub szabályzatát nem tartja be, a klub rendezvényeiről kitiltható.

