A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE
A 2016/2017-ES TANÉVRE
A Szerb Antal Gimnázium Diákönkormányzata a 2016/2017-os tanévben folytatja a
megelőző évek munkáját. Kialakult hagyományainak, szokásainak megfelelően, a már korábban
bevált programok meghatározó része ebben a tanévben is megszervezésére kerül. Az első félév
legnagyobb szervezési feladatai a Gólyabál, a Halloween-party és a Karácsonyi készülődés
időszaka. Az iskolai programok segítése és látogatása szintén a DÖK munkájának részét képezik. A
második félévben fő programjaink a Diákparlament és a Diáknap lebonyolítása.
Az iskolarádió működése továbbra is segíteni kívánja a Gimnázium diákságát és
tanárait. A rádió működéséért, programjaiért felelős diákok a tanév nyitó DÖK gyűlésen
bejelentették, hogy várják leendő „kollégáikat” akik szívesen átvennék a rádió üzemeltetését.
Ennek beindítása és véglegesítése is fontos feladat lesz az év legelején, a programok szervezésén
kívül.
A Diákönkormányzat szervezeti felépítése a tavalyi évekhez hasonló lesz. A DÖK élén
ebben a tanévben a korábban megválasztott Balogh Ádám (12.b) áll, aki végzős diákként az elnöki
titulusát át fogja adni. Az elnökjelöltek bemutatása és a választás szeptember első felében lezajlik
majd. Az új elnök megválasztása utáni első DÖK gyűlés alkalmával kerül sor az elnökhelyettes és
jegyző megválasztására. Bízunk az új testület hosszú távú és sikeres működésében. A munka és a
kommunikáció további megkönnyítésére évfolyamfelelősöket is választottunk.
A DÖK Általános gyűléseire rendszerint hétfőnként a 2. szünetben, 9.45 és 10 óra között
kerül sor a Díszteremben.
A DÖK ebben a tanévben is felügyelni fogja azt, hogy a diákjogok hiánytalanul
érvényesüljenek iskolánkban, ennek érdekében az Általános gyűléseken fórumot biztosítunk a
diákokat ért sérelmeknek, és azt az Igazgatóság tudomására hozzuk. Együtt kívánunk működni az
Etikai Bizottsággal, ahová három tagot delegálunk. Rendszeresen részt veszünk az Iskolaszék
negyedéves ülésein is, 3 megválasztott diákkal..
Reméljük, hogy a Diákönkormányzat ebben a tanévben is a diákok, a tanárok és az
Igazgatóság megelégedésére fog működni.
A DÖK éves programjainak és felelőseinek összefoglalása:
HÓNAP
2016. szeptember
2016. október
2016. december
2016. február
2016. április
2016. május
2016. június

PROGRAM
Nosztalgianap segítése
GÓLYABÁL

DÁTUM
IX.17.
IX.30.

SZERVEZŐ
Jánvári Zsuzsanna
10.B és C.

HALLOWEEN
Helyi diákparlament
Pályaorientációs nap
KARÁCSONYI KÉSZÜLŐDÉS
Valentin-napi program
Kampányhét
DIÁKNAP
Bolondballagás
12 órás sport és tanévzáró buli

X.28.
XII.6.
XII.12.
XII.12-21.
II.14.
IV.3-7.
IV.12.
V.3.
VI.9..

7.-10. évfolyam
DÖK elnök
Balogh Ádám
DÖK elnök
10.B
12. évfolyam
12. évfolyam
12. évfolyam
Osztályok

