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A diákönkormányzat a 2022-23-es tanévben tovább működik az újonnan megválasztott tagsággal 
és a közösen átgondolt feladatkörökkel, Beély Márton és Kovács Ákos tanárok vezetésével. Az idei 
évben az alakulóülés sikeresen lezajlott és korelnököt sikerült választanunk, hiszen a nyolcadik 
évfolyamból Szabó Vince, valamint helyettesként Heim Péter vállalták a feladatokat. 

A diákönkormányzat munkája során továbbra is nagy figyelmet fordít a közösségfejlesztésre, 
közösségformálásra. Igyekszünk a DÖK-gyűléseket új képviselőinkkel együtt rendszeresen tartani 
és nem csak a feladatainkra koncentrálni, valamint odafigyelni az iskolai közösség tudatos, pozitív 
szemléletű formálására is.  

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 diákönkormányzata továbbra is biztosítani kívánja 
diákjainak a jogot a szabad véleményformáláshoz, valamint ahhoz, hogy proaktív módon 
hozzájáruljanak az iskolai élet megkönnyítéséhez, a családias légkör kialakításához és a hibás 
területek feltárásához. Nem titkolt célunk, hogy biztosítsuk a lehetőséget a diákoknak a 
szórakozáshoz is, amit főleg a nekik szervezett rendezvényeken kívánunk biztosítani (pl. sulibuli 
vagy iskolai projektnapok). A sulibuli idén két alkalommal kerül megrendezésre. Egyik a farsang 
lezárásaként, másik pedig nyárelőn, nem titkolt szándékkal előkészítve a nyári szünetet és a pihenés 
időszakát. A tavalyi évben egy alkalmat kaptunk, amely pozitív visszhangja nagy erőt adott erre az 
évre is. Az eseményekre plakát is készül, amely idén először digitális támogatást is kap az az iskolai 
IT eszközöknek köszönhetően.  

Fontos szempont, hogy a diákok véleményüket szabadon, de békés keretek között közölhessék, 
ezért a DÖK gyűléseket minden esetben tanári felügyelet mellett, moderált körülmények között 
szervezzük. Ökoiskolaként fontos a környezettudatos nevelés, ezért vállaljuk, hogy az iskolai 
környezetvédelmi célokkal szorosan együttműködve segítséget nyújtunk akár szellemi, akár fizikai  
tevékenységről van szó.  Iskolánkban októberi kezdéssel megalakult az úgynevezett 
„Energiakommandó”, ahol heti váltásban a DÖK tagjai vállalják, hogy önzetlenül és szabadidejük 
rovására a szünetekben körbejárják az iskolát és egy dokumentumban rögzítik a tantermekben 
tapasztalható pazarlásokat. Ilyen például a szükségtelenül úgy hagyott villany, bekapcsolva hagyott 
okostábla. Feladataikat igazgatói kérésre aktualizáltuk, immár a termekben figyelnek a komposzt 
doboz meglétére, illetve a nagyon szemetes termekre is, amelyek szintén rögzítésre kerülnek az 
említett űrlapon. Erről félévente elemzést készítünk és tájékoztatjuk az iskola vezetőségét és az 
érintett osztályfőnököket az adott termek állapotáról.  

Szeretnénk iskolánk cserkészcsapatát is bevonni munkánkba, mert ez az ifjúságnevelő mozgalom 
a természethez és az egészséges testmozgáshoz fűződő szoros viszonyt segíthet kialakítani 
diákjainkban.  
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A koronavírus-helyzet miatt elképzelhető, hogy nem lesz lehetőségünk néhány program 
megtartására, ezt azonban feltételekkel kezeljük, csak veszélyhelyzetben szeretnénk ezzel számolni. 

Felhívjuk a figyelmet a mostani járványhelyzetben a kézfertőtlenítésre és a tisztaságra, tagjaink 
rendszeresen fogják figyelmeztetni a gyerekeket (főleg alsósokat) ezen szabályok betartására. 

Az iskolafelújítás miatt az iskolaudvar élettere némileg beszűkült. A diákönkományzat tagjai 
vállalják, hogy a szünetek alatt jobban figyelnek kisebb-nagyobb diáktársaikra és veszélyes helyzet 
esetén azonnal közbeavatkoznak vagy jelentést tesznek a legközelebbi tanárnak vagy felnőttnek.  

 
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. 
- 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 (tavasz folyamán tervezzük) 

• Szent Erzsébet-projekt 

• Karácsonyi projekthét 

• Fenntarthatósági Témahét 

• Tavaszváró kiszézés projekt 

• A Föld napja 

• Állatok világnapja 

• Állatvédelmi projekthét  

• Zöldkövet  

• A világ legnagyobb tanórája 

• A víz világnapja 

• Madarak és fák napja 

• Sport- és egészségnap 

• Osztálykirándulások (pl. „Határtalan”) 

• 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. 

 
Célunk, hogy a DÖK az iskola szerves részét képezze, segítőkészségével és munkájával kivívja a 

Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola diákjainak és tanárjainak elismerését, valamint 
méltóképpen képviselje iskolánk és tanulóink érdekeit. 


