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Fő pontok:

I. Jogok

1. Az iskola vezetőségének jogai

2. A szerkesztőség jogai

3. A patrónus tanárok jogai

II. Kötelezettségek

1. Az iskolavezetőség kötelezettségei

2. A szerkesztőség kötelezettségei

3. A patrónus tanárok kötelezettségei

III. Belső működés

1. A szerkesztőség

2. Az újság kiadásának körülményei

3. Az újság tartalmának keretei



I./1. Az iskolavezetőség jogai

Az iskola vezetőségének jogai közé tartozik, hogy amennyiben a szerkesztőség 

megszegi  a  szervezeti  és  működési  szabályzatban  (továbbiakban  SzMSz) 

leírtakat, az újságot felfüggesztheti. Ám ezt megelőzően a szabálysértés tényét a 

patrónus  tanárok  és  az  IDÖK  együttértésével  állapíthatja  meg.  Továbbá  a 

patrónus tanárok kijelölése is az iskola vezetőségének joga.

I./2. A szerkesztőség jogai

A szerkesztőség jogai  közé tartozik az iskolaújság küllemének és tartalmának 

meghatározása, az újság megjelenési időpontjának kitűzése; a szerzők és a cikkek 

témájának kiválasztása, a szerzők névtelenségének biztosítása, amennyiben erre 

igényt  tartanak.  A  szerkesztőségnek  joga  van  az  újság  nevének 

megváltoztatásához és különszámok megjelentetéséhez. A szerkesztőségnek joga 

van  a  patrónus  tanárok  segítségét  igénybe  venni.  A  szerkesztők  vétójoggal 

élhetnek a patrónus tanárok kijelölését illetően.

I./3. A patrónus tanárok jogai

A patrónus tanároknak joga van az újságot a megjelenés előtt elolvasni és építő 

jellegű javaslatokat tenni.

II./1. Az iskola vezetőségének kötelezettségei

Az  iskolavezetőségnek  kötelezettsége  az  újság  megjelenéséhez  szükséges 

körülmények  biztosítása:  heti  egyszeri,  illetve  a  megjelenés  hetében  heti 

háromszori  egész  délutános  lehetőséget  az  iskola  számítástechnika  termének 

igénybevételére,  valamint  a  nyomtatás  és  a  fénymásolás  körülményeinek 

biztosítása a kívánt mennyiségben.

II./2. A szerkesztőség kötelezettségei

A szerkesztőség kötelezettsége évi minimum öt szám kiadása, ezeket a számokat 

kiadásukat  megelőzően  a  patrónus  tanároknak  véleményezésre  bocsátani.  Az 

újságban névtelenül megjelent cikkek szerzőinek nevét az iskola vezetőségének 

kérésére rendelkezésre bocsátani.



II./3. A patrónus tanárok kötelezettségei

A  patrónus  tanároknak  kötelezettsége  a  szerkesztőség  tagjainak  kérésére 

segítséget nyújtani az újsággal kapcsolatos ügyekben.

III./1. A szerkesztőség

A  szerkesztőség  vezetője  a  mindenkori  főszerkesztő.  A  főszerkesztő  a 

szerkesztőség  beleegyezésével  jelöli  ki  utódját  és  a  többi  szerkesztőségi  tag 

utódjait  is.  A szerkesztőségben  főszerkesztői,  tördelőszerkesztői,  gazdasági  és 

cikkbegyűjtői posztok vannak. Ezen posztok közül egy személy maximum kettőt 

tölthet be egy azon időben.

III./2. Az újság kiadásának körülményei

Az  újság  megjelenésének  időpontját,  árát  és  terjedelmét  a  szerkesztőség 

határozza meg.

III./3. Az újság tartalmi keretei

Az újság nem tartalmazhat provokatív jellegű aktuálpolitikai,  illetve pornográf 

cikkeket.




