
Széchenyi-hét szabályai 2014 
 A pártoknak a pártprogramokat szeptember 26. (péntek) 12:00-óráig kell leadni. 
 Minden párt egy párthelyet kap, illetve kiosztásra kerül egy nap, amikor az aulában tarthat 

rendezvényeket. 
 Facebook csoport létrehozása október 12. (vasárnap) 00:00-órától.  
 Csak széchenyis diák lehet benne! 

 Póló átadás 13. (hétfő) délelőtt.  
 A pólók árusítását szeptember 29-én lehet megkezdeni. Szünetekben, tanórákat zavarni nem 

lehet.  
 

 A rendezvénysorozat október 14. (kedd) és 17-e (péntek) között kerül megrendezésre. 
 Napi bontás: 
 Hétfő: 14:30-tól 17:00-ig plakátozás. 
 Kedd: 

 5. és 6. órai dupla fakultációkat külön tartják meg 
 Reggel 6.30-tól bepakolás az iskolába. 
 16.00-tól Gólyaavató 

 
 Szerda: 

 5. és 6. órai dupla fakultációkat külön tartják meg 
 15.00-tó Széchenyi-vetélkedő 

 
 Csütörtök: 

 15.00-tól Sportnap 
 

 Péntek: 
 5. és 6. órai dupla fakultációkat külön tartják meg 
 16.00-tól Pártvetélkedő 

 
 Párthelyek, és kampány napok a következőképpen alakulnak: (sorsolás alapján, jegyzőkönyv 

készült) 
 
 12. A      péntek 
 12. B      csütörtök 
 12. C     kedd 
 12. E     szerda 

 
 Pártot csak a tizenkettedik évfolyam osztályai alapíthatnak. 

 
 
 
 
 
 



 Szabályok: 
 Párthelyeken: 
 Ételt osztani nem szabad. 
 Sötétíteni nem lehet. 
 Mindenki 2-3 padot kaphat a párthelyhez. Azokat az osztályfőnökök jelenlétével lehet a 

pincéből elkérni. Pincéhez kulcsot a portán kaphatnak. 
 Csak kis teljesítményű elektromos berendezéseket lehet használni. 
 A párthelyet 1 ember őrizheti órák alatt. 

 
 Játékok: 
 Földszinten lehet őket elhelyezni, a 4 nap idejére 
 Az elhelyezett játékokat a pártból egy ember őrizheti az órák alatt. 

 
 Aula: 
 Az aulában lehet különböző rendezvényeket szervezni, fellépőket, produkciókat 

bemutatni. 
 Megkötés: Iskolai tanulónak is részt kell vennie a fellépésben 

 Hangosításhoz csak az iskola berendezései használhatóak. 
 Ételt osztani csak 9.45-ig szabad (kiv. jutalom), amennyiben az nem az iskolában készül. 

 Csak egyszer használatos evőeszközöket lehet használni. 
 

 Általános szabályok: 
 A kampányidő minden nap reggel 7-től 15-ig tart. 
 Csak olyan eszközök használhatóak a kampány során, melyek nem igénylik az iskola 

felelősségvállalását. 
 Pénteken a kampányidő lejárta után, 17 óráig mindent vissza kell állítani eredeti 

állapotába. 
 Más pártoknak a kampányanyagait mindenki köteles tiszteletben tartani. 
 A plakát tartalma megfelelő, a gimnáziumhoz méltó, obszcén kifejezéseket mellőző 

legyen. 
 A pártok a nekik kisorsolt kampánynapon használhatják az iskolarádiót. 
 A rendezvény az iskola területén belülre korlátozódik. 

 Területén a kerítéssel bekerített részt, illetve az iskola épületének belsejét értjük. 
 

 Kampány megkezdése október 14-én a következők szerint: 
 6:30-tól a pártok elkezdhetik párthelyeik elrendezését. 
 7 órától kezdhet az első párt kampányolni. 
 A plakátokat, üvegfelületre ragasztani tilos és azok csak befele nézhetnek. 

 
 Szankciók: 
 A párt kisebb kihágás esetén 5-15% pontlevonást kaphat. 
 A párt súlyosabb kihágás esetén kizárásra kerül a választásból, és kampányát nem 

folytathatja. 
 Az igazgató, jogkörénél fogva, indokolt esetben akármikor leállíthatja a rendezvényt. 

 
 
 



 A pártok pontszámai a következőképpen állnak össze: 
 
 A pártokra leadott szavazatokat, illetve a pártvetélkedőn összegyűjtött pontokat 

százalékosan 75-25 súlyozású átlaggal számoljuk. Ez alapján alakul ki a végleges sorrend. A 
szavazásra 2014. október 17-én (pénteken) 8.00-tól van lehetőség a tanári előtt kihelyezett 
urnában. A szavazatokat 2014. október 18. 10.00-ig lehet leadni. Minden diák egy szavazattal 
rendelkezik és a tanárok is szavazhatnak.  
 

 Ezt a szabályzatot minden párt köteles betartani. Amennyiben van olyan, ami nincsen pontosan 
meghatározva, arról a pártprogramok bírálásakor dönt a DÖK és az iskolai vezetőség. 
 

Ez a szabályzat a 12. évfolyamos diákok, osztályfőnökeik, és az iskola vezetőségét képviselő tanárok 
közös gyűlésén elhangzottak alapján készült el. 

 

Aláírások: 

12.A képviselő(i) __________________________________ 

12.B képviselő(i)__________________________________ 

12.C képviselő(i)__________________________________ 

12.E képviselő(i)_________________________________ 

Igazgató_______________________________________ 

Igazgatóhelyettes________________________________ 

Diákönkormányzat elnöke_________________________ 

Diákönkormányzat alelnöke________________________ 


