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A VII. Országos Közgyűlés (2016. nov. 26.), a területi konferenciák (2016. okt. 10-30.)
és az össziskolai szülői értekezletek, tagsági ülések ülések (szept. 5-30.)
előkészítésének és megvalósításának ütemterve
(Javaslat)
az Országos Közgyűlés egyben ünnepi megemlékezés
Szövetségünk létrejöttének, bejegyzésének 20. évfordulójáról (1996. május 16.)
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Az Országos Tanács ülésén hozott határozat alapján pontosítani a
VII. Országos Közgyűlés, a területi konferenciák és az össziskolai szülői
értekezletek előkészítésének és megvalósításának az ütemtervét.
A pontosított ütemtervet feltenni a Szövetség honlapjára és elküldeni az egyes
alapszervezeteknek.

2016. május 10.

Az OT ülésen elfogadott javaslatok alapján elkészíteni az össziskolai szülői
értekezletek (tagsági ülések) és a területi konferenciák megvalósításával
kapcsolatos irányelveket, napirendet.
Egyeztető megbeszéléseket tartani az egyes régiókban a területi tanácsok
tagjaival, meghatározó képviselőivel az ütemtervben vázolt feladatok
teljesítésével kapcsolatban.

2016. május 31.

országos tisztségviselők
2016. május 10.
országos irodák

országos tisztségviselők
2016. május 31.

országos elnökség
tagjai, a területi
tanácsok vezetői
A tagsági ülések és a területi konferenciák megtartásával kapcsolatos 2016. június 10.
irányelvet feltenni a Szövetség honlapjára és elküldeni az egyes országos irodák
alapszervezeteknek.
Régiónként helyzetjelentést, elemző írást (3-7 oldal) készíteni az egyes 2016. június 30.
területi tanácsok vonzáskörzetébe tartozó alapszervezetek, illetve a régiónak a
Szövetség megalakulástól eltelt időszakban (1996-2016) kifejtett az országos elnökség
tevékenységéről, felsorolva a jeles eseményeket, eredményeket a tagjai,
tevékenységbe aktívan bekapcsolódókat, szólni a régiót érintő gondokról, a területi tanácsok
problémákról, célkitűzésekről, feladatokról (fénykép- és dokumentum vezetői
mellékletek).
Az egyes régiókból beérkezett elemző írások összegezése, annak kiküldése az 2016. július 25.
országos elnökség tagjainak pontosításra, kiegészítésre.
Az előttünk álló időszak (2017-20) fő célkitűzéseit, feladatait tartalmazó
programtervezet elkészítése és annak pontosítása, kiegészítése céljából való
országos irodák és az
kiküldése az országos elnökség tagjainak.
országos tisztségviselők
A pontosított, kiegészített anyagok visszaküldése az országos irodának:
2016. augusztus 10.
- az ünnepi kiadvány anyagai
- az elkövetkező időszak feladatai.
OT elnökségi tagok,
területi vezetők
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Az ünnepi kiadvány anyagának véglegesítése az országos elnökség augusztus
végi ülésén. Az össziskolai szülői értekezletek, taggyűlések, a területi
konferenciák és az Országos Közgyűlés előkészítésével és megvalósításával
kapcsolatos feladatok ütemtervének pontosítása.
Az augusztus végi elnökségi ülésen pontosított feladatok elvégzésének
ütemtervét kiküldeni az egyes alapszervezetek és területi tanácsok vezetőinek
és feltenni a Szövetség honlapjára.
A Szövetségünk megalakulásának 20. évfordulójára készült kiadvány
kéziratának nyomdába adása.

2016. augusztus 31.
országos tisztségviselők
2016. szeptember 5.

országos irodák

A jóváhagyott ütemterv és irányelv alapján biztosítani az egyes össziskolai 2016. szeptember 30.
OTE tagok, területi
szülői értekezletek, tagsági ülések megtartását szeptember folyamán.
tanácsok vezetői,
alapszervezetek elnökei
Az össziskolai szülői értekezlet, tagsági ülések után 5 napon belül elküldeni a 2016. október 5.
területi tanácsok vezetőinek a jelentést a taggyűlés megtartásáról, feltüntetve
a megválasztott tisztségviselők nevét, címét, e-mailos elérhetőségét, valamint
a területi konferencia küldöttének, küldötteinek nevét, címét, e-mailos és
telefonos elérhetőségét.
az iskolai tagszervezet
Beküldeni a javaslatokat a Szövetség távlati célkitűzéseinek, feladatainak elnöke
tervezetéhez, valamint az Alapszabály módosításával kapcsolatos
javaslatokat.
Biztosítani a megválasztott küldött, küldöttek részvételét a területi
konferencián.
Biztosítani a területi konferenciák szervezési előkészítését és megvalósítását a 2016. október 30.
jóváhagyott ütemterv alapján 2016. október 10-30. között.
OTE tagok és területi
tanácsok vezetői
Beküldeni a területi konferenciák megtartása után az országos irodáknak a 2016. november 5.
területi konferenciákon elfogadott határozatot, az Alapszabály módosítással
kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket, megjegyzéseket a távlati
célkitűzésekhez, feladatokhoz valamint az Országos Közgyűlés küldötteinek, a Területi Tanácsok
az Országos Tanácsba jelölt tagoknak és póttagoknak, és az Országos vezetői, az OTE tagjai
Elnökségbe jelölt tagnak és póttagnak nevét, címét, e-mail címét, telefonos
elérhetőségét.
Biztosítani megválasztott küldötteik hiánytalan részvételét az Országos
Közgyűlésen 2016. november 26-án.
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