
Diákelnöki pályázat
A nevem  Gál Adrienn,  a 11.b osztály tanulója vagyok. Hatalmas lelkesedéssel és
rengeteg ötlettel állok az elnöki feladatok elé. Íme, egy pár közülük:

Sok felsős „küzd” az ötvenórás közösségi szolgálat teljesítésével. Szeretném elérni,
hogy a gimnázium számukra minél több lehetőséget kínáljon az intézmény a falain
belül a szükséges órák megszerzésére.

Például egy-egy iskolai program kapcsán a rendezvények előkészületeinél több felsős
diákot alkalmaznék, előnyben részesítve azokat, akik addig még csak néhány órát
tudtak  teljesíteni.  Szeretnék  az  iskola  vezetés  támogatásával  olyan  csoportokat
szervezni,  ahol valamilyen az iskola területén elvégzett  munkánkat közmunkaként
elismernék. (Ez lehet akár  általános iskolások korrepetálása vagy Idősek klubja,
ahol a tanulóink társasjátékoznának, beszélgetnének az öregekkel.) Külön kiemelem
az ökomunkacsoportot. Magam is nagy környezetvédő vagyok, és elnökként is kész
vagyok  támogatni  a  tevékenységüket,  együttműködni  velük.  Ha  a  közmunka
programban el tudjuk ismertetni a csoportban résztvevők munkáját, a diákok is többet
fognak tenni a tiszta és hulladékmentes iskoláért, környezetünkért. 

A  menzára az utóbbi időben egyre többen panaszkodnak. Én ugyan nem vagyok
menzás, de szívesen segítenék, hogy az étel minőségét javítani tudjuk. Szerintem a
probléma gyökere az, hogy még nem jutott el elég észrevétel az ételszolgáltatóhoz,
vagy ha voltak is próbálkozások, nem volt valódi összefogás. Kihelyezhetnénk az
ebédlőbe egy füzetet, amelybe egy hétig gyűjthetnénk a (kulturált, értelmes, konkrét)
problémákat az étellel kapcsolatban. Azon a héten aláírásokat is gyűjtenünk kellene
az  osztályokban.  Az  aláírásokat  és  a  problémák  nyomtatott  verzióját  az
iskolavezetőséggel  való  egyeztetés  után  eljuttatnánk  a  Háncsnak.  Ideiglenes
megoldásként  pedig  javaslom,  hogy  –  amennyiben  a  szabályok  nem  tiltják  –
helyezzünk el az ebédlőben sót, borsot és cukrot.

Van néhány olyan javaslatom is, ami az iskola költségvetését is érinti. Tudom, hogy a
karbantartásnak,  az  iskola  fenntartásának  korlátozott  költségei vannak,  de  sok
diáktársammal együtt  elfogadhatatlannak tartom a mosdók állapotát.  Az ajtók sok
helyen nem zárhatók, a toalett folyik, és ülőke sincs mindenhol. Továbbá zavaró az is,
hogy az iskola nem minden termében működik az óra, rosszabb esetben nincs is.
Mindenképpen el szeretném érni, hogy az összes teremben legyen működőképes óra,
beleértve az ebédlőt és a tornatermeket is. Hiszek benne, hogy ezek nem olyan nagy
költségek,  de  a  tanulók  mindennapjait  megkönnyítik, kényelmesebbé  teszik.
Megóvásuk pedig közös feladatunk, ezért elnökként szót fogok emelni diáktársaim
felé is!

Nem fogom zaklatásnak venni, ha a diáktársaim nekem jelzik, ha lemerül egy elem,
kiég egy izzó, vagy gond van egy wc deszkával! Engem bármikor lehetne értesíteni,



és én rövid időn belül igyekeznék megoldást találni a problémára, vagy az illetékesek
felé  továbbítani  azokat.  Amit  pedig  mi,  diákok  meg  tudunk  oldani,  annak  a
megszervezését is szívesen vállalom! Ezért legalább 2 havonta érdemes lenne DÖK-
gyűlést  tartani.  Nemcsak azért  lenne jó,  mert  így az  osztályok megoszthatják  az
észrevételeiket,  problémáikat,  hanem  azért  is,  mert így  könnyebb  fenntartani  a
diáktömeg  egységét,  aminek  segítségével  a  rendezvények  szervezését  és
lebonyolítását is egyszerűbbé és gyorsabbá tehetnénk, és az év végére így már egy jól
összeszokott csapat szórakoztató, tartalmas diáknapot tudna szervezni.

Aki ismer, az tudja rólam, hogy a szervezés és a csapatmunka igazán az erősségem.
Már  sok  rendezvény  háttérmunkájában  vettem  részt.  Rendszeresen  intézek  el
közösségi és szervezési feladatokat mind az osztályom, mind az iskola érdekében. Az
évfolyamfeladatokon is általában egyike vagyok a főszervezőknek. Ilyen volt például
hetedikben a karácsonyi vásár, nyolcadikban a farsang vagy tizedikben a gólyaavató.

A munka be- és kiosztásán kívül annak rám háruló kétkezi részétől sem riadok vissza.
Az  előző  tanévben  heti  rendszerességgel  láttam  el  az  iskola udvarába  tévedt
madarakat, szelektíven szétválogattam az iskolában keletkezett hulladékot, a májusi
diáknapon pedig a szülinapi kvíz is az én kezem közül került ki.

Remélem, hogy a fenti  ötleteim alapján én leszek a legalkalmasabb jelölt!  Bízom
abban, hogy elnökként is bátran támaszkodhatok a diákok,  a tanárok és a szülők
összefogásán alapuló, szilárd csapat együttműködésére.
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