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„Az igazság békét teremt, 
és az igazság a nyugalmat és a biztonságot szolgálja örökké.” 

(Izajás, 32, 17) 
 
 
 
 
 

A Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola diákönkormányzatának egyik eszmei alapja a jog: a 
diákok ahhoz való joga, hogy az őket érintő kérdésekben véleményt formálhassanak és 
dönthessenek. A másik pedig az a közös elhatározás, hogy a diákok érdeküket igazságosan, 
békésen, és valóban mindenki közös megelégedésére érvényesítsék. Emellett ökoiskolaként fontos 
célunk, hogy diáktársainkkal egymást a környezettudatos életmódra neveljük. Ezért az Öko-
munkatervet szem előtt tartva határozzuk meg éves céljainkat, így kapcsolódunk be iskolánk 
környezetvédelmi munkájába. 

A diákönkormányzat a 2019-20-as tanévben az újonnan megválasztott tagsággal és a közösen 
kiosztott feladatkörökkel működik. A tanév során így folytatja működését az iskola 
Diákönkormányzata Kovács Ákos és Rujp Veronika tanárok vezetésével. A diákönkormányzat 
munkája során nagy figyelmet fordít a közösségfejlesztésre, közösségformálásra. Ezért igyekszünk 
a DÖK-gyűléseket új képviselőinkkel együtt mindig játékokkal és egy kis közös étkezéssel 
egybekötni. Az iskolavezetőségtől kapott faliújságot a tanév során vezetjük. 

Ahogy régebben, úgy e tanévben is szeretne a Diákönkormányzat infrastrukturális fejlesztéseket 
föltérképezni, ezzel segítve az iskola gazdaságosabb üzemeltetését. 

Egyik fő feladatunk az első félévben a 2019. novemberi Suli-buli megszervezése, amelynek 
táncterén kívül lesz büfé, teaház, tombola, zsákbamacska, társasjáték-terem, ahogy az egy 
szentlőrinces suli-bulihoz illik. 
 

További cél az érdekérvényesítés mellett a programszervezés és a diáksággal való jobb 
kapcsolattartás, valamint a hosszú távú építkezés és közösséggé formálódás. Részt kívánunk venni 
a programok, projektek lebonyolításában, akár önálló programmal is. Ennek érdekében állandó 
programok: 

- A könyvtárban használatba vesszük a Zöld Részleget, amelynek célja a környezettudatos 
magatartás kialakítása a mindennapi életben. A tervek szerint a könyvtár könyvbemutatókat és 
vetélkedőket is tart. 

- Fontosnak tartjuk a természetes anyagok népszerűsítését a kézműves foglalkozásokon, például 
karácsonykor az adventi koszorú készítésekor, vagy húsvétkor a tojásfestéskor. 

- Egész tanévre szóló energiatakarékossági versenyt hirdettünk, amelyen a Diákönkormányzat 
tagjai felügyeltek és bíráskodtak. A lámpák rendszeres leoltása mellett a laptopok és projektorok 
használat utáni kikapcsolása is a szempontok között voltak. A zsűrizésben segítségünkre van az 
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Energiakommandó, amely naponta vizsgálja az osztálytermekben a villanyok lekapcsolását és a 
szelektív hulladékgyűjtők állapotát. 

- Projekthetek: 
Kertünk kincsei – Isten ajándéka projekthét 
Papírgyűjtés 
Rákóczi-projektnap 
Tavaszváró kiszézés 
Fenntarthatósági Témahét 
A Föld órájának népszerűsítése 
Tanulmányi kirándulás 

Tanóráink, foglalkozásaink és projektjeink célja, hogy a teremtésvédelem nemcsak mind fogalom, 
hanem mint szemlélet épüljön be a diákok tudatába. 


