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

(Izajás, 32, 17) 
 
 
 
 
 

A diákönkormányzat a 2020-21-es tanévben tovább működik az újonnan megválasztott tagsággal 
és a közösen átgondolt feladatkörökkel, Beély Márton és Kovács Ákos 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. Idén szeretnénk egy kicsit nagyobb hangsúlyt fektetni munkánk dokumentálására: 
rajzok, fényképek és élménybeszámolók formájában megörökíteni megvalósult programjainkat. 
Ökoújságunkat, a TölgyfaLevél című környezetvédelemmel foglalkozó diáklapot továbbra is online 
készítjük, hogy kevesebb papírt használjunk el. 

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. 

Az Ökoiskolai program hatékony megvalósítása érdekében más Ökoiskolákkal is kapcsolatot 
kívánunk fenntartani. Szeretnénk iskolánk cserkészcsapatát is bevonni munkánkba, mert ez az 
ifjúságnevelő mozgalom a természethez és az egészséges testmozgáshoz fűződő szoros viszonyt 
segíthet kialakítani diákjainkban. Emellett az óvodákkal is szeretnénk szorosabb kapcsolatot 
kialakítani. 

A koronavírus-helyzet miatt elképzelhető, hogy nem lesz lehetőségünk néhány program 
megtartására, de amennyiben lehet, szeretnénk valamilyen Suli-bulit tartani. 

Szeretnénk felhívni a figyelmet a mostani járványhelyzetben a kézfertőtlenítésre és a tisztaságra. 
Célunk az érdekérvényesítés mellett további programok szervezése és a diáksággal való jobb 

kapcsolattartás a második félévben, valamint a hosszú távú építkezés és közösséggé formálódás. 
Programjainkat a hagyományok ápolásával, ugyanakkor új feladatok és célok kitűzésével 
tervezzük. Fontosnak tartjuk az iskola természetes és épített környezetének megóvását elősegítő 
tevékenységeket. Ennek érdekében állandó programok: 

- A könyvtárban tovább használjuk a Zöld Részleget, amelynek célja a környezettudatos 
magatartás kialakítása. 
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- Fontosnak tartjuk a természetes anyagok használatát a kézműves foglalkozásokon, például az 
Adventi témahéten, vagy húsvétkor a tojásfestésnél. 

- Rendszeresen szeretnénk ellenőrizni a szelektív hulladékgyűjtők és a virágládák állapotát. 
- Projekthetek: 

Kertünk kincsei – Isten ajándéka projekthét 
Papírgyűjtés 
Szent Erzsébet-projekt 
Karácsonyi projekthét 
Fenntarthatósági Témahét 
Tavaszváró kiszézés projekt 
A Föld napja 
Állatok világnapja 
A világ legnagyobb tanórája 
A víz világnapja 
Madarak és fák napja 
Sport- és egészségnap 
Osztálykirándulások 
Természettudományos projektnap folytatása: öt tudományág, a biológia, földrajz, fizika, 

kémia és informatika témakörökben a nyolcadik évfolyam tanulói kísérleteket mutatnak be, és 
játékos gondolkodtató feladatokat készítenek. 
Tanóráink, foglalkozásaink és projektjeink célja, hogy a teremtésvédelem nemcsak mind fogalom, 

hanem mint szemlélet épüljön be a diákok tudatába. 


