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A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE
2016/ 2017. TANÉV
Kollégiumunk diákönkormányzata hosszú évek óta működik aktívan. Vezetésükkel a diákok
rendszeresen részt vesznek a kollégium életében, a programok szervezésében. Együttműködnek a kollégium vezetésével a Házirend, az éves munkaterv megalkotásától kezdve a Szervezeti Működési Szabályzat kialakításáig. Ezeknek a dokumentumoknak véglegesítésében véleményezési jog illeti meg a diákönkormányzatot. A kollégium sajátos intézmény, más oktatási intézményektől eltérő igények jellemzik. Ezek meghatározzák azokat a területeket, amelyekben igazán jó eredményeket tudunk elérni. Legfontosabb feladataink közé tartozik a diákprogramok szervezése, a jó tanár-diák kapcsolat kialakítása, valamint a megfelelő érdekérvényesítés megteremtése a diákjogok terén.
A DT élén diákelnök áll, akit a csoportok képviselői választanak a tanév első DT gyűlésén. A
2016/2017-es tanévben Gáspár Dávidot választotta meg a közösség. Az elnök munkáját segíti
a vezetőség, illetve az évfolyamfelelősök. Az önkormányzat munkáját segítő pedagógus ebben a tanévben Dr. Kiss Istvánné tanárnő.
A csoportképviselők továbbítják a diákok ötleteit, terveit, és - az előző évekhez hasonló módon – aktívan részt vesznek a rendezvények tervezésében és lebonyolításában is. A kollégisták igénylik a színvonalas kulturális és szabadidős programokat, igyekeztünk erre a tanévre is
változatos eseményeket tervezni. Reméljük, ezek megvalósulhatnak, és a diákönkormányzat
továbbra is a diákok, a tanárok és a vezetőség megelégedésére fog működni!
Fontosnak tartjuk, hogy a tagok továbbra is bátran fordulhassanak gondjaikkal a DT vezetőségéhez, és az ő közreműködésükkel ezek mihamarabb megoldást nyerjenek.
A DT 2016/2017-es tanévének munkatervében az alábbi kiemelt események szerepelnek:







Az éves munkaterv megvitatása, a kollégium házirendje módosításának jóváhagyása.
Diákközgyűlések szervezése.
Küldöttválasztás az országos Diákparlamentre.
Diákok delegálása a kollégium által rendezett programokra.
Adventi eseménysor szervezése.
Sportversenyek szervezése.

A diákönkormányzat kiemelt céljai ebben a tanévben is:
 A tanulmányi eredmények javítása, a bukások számának csökkentése.
 A DT munka megismertetése a kollégistákkal a csoport képviselőkön keresztül.
 A kollégisták aktivitásának erősítése, érdeklődésük felkeltése a különböző érdekes és
hasznos tevékenységi formák gyakorlására.
A DT éves munkaterve a 2016/2017-es tanév során a vállalt feladatokat, valamint azokat
a kulturális és szabadidős programokat tartalmazza, melyekhez segítségét felajánlja.
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2016. szeptember









Diákönkormányzat évnyitó értekezlete
DT munkaterv elkészítése, elfogadása
Házirend módosításainak véleményezése
Kollégiumi Közgyűlés
Ismerkedési est
Streetball bajnokság
Kollégiumi tisztasági és dekorálási verseny meghirdetése
„Gólyaavató” vetélkedő

2016. október
 1849. október 6. - megemlékezés az aradi vértanúkról. Faliújságot készít I/2. csoport
 A kollégiumi életet bemutató kisfilm(video )pályázat meghirdetése, lebonyolításának
segítése.
 1956. október 23. – faliújságot készít: I/1. csoport. Részvétel a városi ünnepségen. Koszorúzás.
 Pintér János teke emlékverseny
2016. november
 Szkander bajnokság
 Színházlátogatás
 November 17. - „Füstmentes Nap” faliújságot készít: II/1. csoport

2016. december





December 1. – „AIDS Világnap” – faliújságot készít: II/2. csoport
Vidám Mikulás est - táncház, teaház
Karácsonyi faliújság készítése az aulába – I/1
„Karácsony-est” szervezése - közös karácsonyi vacsorával, társas játékokkal

2017. január






Activity est
Puzzle kirakó verseny
Palacsintakészítő verseny
Asztalitenisz bajnokság
A Magyar kultúra napja (január 22.) részvétel a városi megemlékezésen. Faliújságot
készít: I/2csoport
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2017. február






Beszámoló készítése az I. félévben végzett munkáról
Csocsó bajnokság.
„Valentin-nap” - Faliújságot készít – II/1. csoport. Versíró verseny, Valentin napi est.
Kollégiumi farsang
„A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja”(február 25.). Faliújságot készít:
II/2. csoport

2017. március
 Nőnapi meglepetés – fiúk köszöntik a női dolgozókat és a lányokat. Nőnapi táncmulatság. Plakátot készít -I/1. csoport
 Megemlékezés 1848. március 15-ről - Faliújságot készít – II/1. csoport. Koszorúzás
 Kispályás foci - házi bajnokság
2017. április
 „A magyar költészet napja (április 11.) Faliújságot készít – II/2. csoport
 Húsvét - Faliújságot készít – I/1. csoport
 Kollégiumi ballagás - végzőseink ünnepélyes búcsúztatása, jutalmak átadása. Közös
ünnepi vacsora. Műsor szervezése.
2017. május
 Ping-pong verseny
 Anyák-napi megemlékezés –Tematikus megemlékezés csoportszinten. Faliújságot készít – I/2. csoport
 Színházlátogatás
 „Te szedd nap”(május 21. )a kollégium környékének szépítése. Diákok, tanárok közös
megmozdulása,főzés , közös szabadidős program.
 A DT évzáró értekezlete
2017. június
 „Június 4. – a nemzeti összetartozás napja- nemzeti emléknap a trianoni békeszerződés
évfordulójára” - rövid emlékező műsor. Faliújság készítése – II/1.
 Pedagógusnap – Köszöntő műsor. Faliújság készítése és elhelyezése az aulában – I/1.
Cegléd, 2016. szeptember 5.
…………………………
Gáspár Dávid
DT elnök

………………………….
Dr. Kiss Istvánné
DT segítő tanár

