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Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola Beély Márton 

Beszámoló 
 

Diákönkormányzat 
 

2021-2022-es tanév 
 
 

A diákönkormányzat a 2021-22-es tanévben Beély Márton és Kovács Ákos tanárok vezetésével, 
valamint Hofbauer Kinga nyolcadik osztályos tanuló képviselői segítségével folytatta működését.  

 
A diákönkormányzat felvállalta, hogy erőfeszítéseket tesz a közösségformálásért és a diákok 

képviseletéért a vezetőség felé. Az idei évet már nem árnyékolta be a járvány és annak hatásai a 
mindennapi életünkre, így zavartalanul folyhatott az iskolai munka. Ökoújságunkat, a TölgyfaLevél 
című környezetvédelemmel foglalkozó diáklapot továbbra is online készítettük, hogy kevesebb 
papírt használjunk el. Ökoiskolaként továbbra is vállaljuk a tudatos környezeti nevelést, illetve a 
projektheteken egy-egy ötlettel segítettük a tanároknak a szervezésben, illetve a diákoknak a 
feladatokban. 

 
Iskolánk higiénés állapotát különösen fontosnak tartottuk, ezért felhívtuk a figyelmet a mostani 

nehéz helyzetben a kézfertőtlenítésre és a tisztaságra. 
 
Programok, eredmények: 
 
- A könyvtárban a Zöld Részleg továbbra is rendelkezésre áll, digitális formában is (cél: 

környezettudatosság elmélyítése) 
- Minden osztályprogramon és kisebb összejövetelen mellőztük az egyszer használatos műanyag 

poharakat és tányérokat. Ezeket a konyháról kölcsönkért poharakkal és tányérokkal 
helyettesítettük. 

- Az osztálykirándulásokat igyekeztünk minden osztályban legalább egy természetjárással 
szervezni. Ez olykor annyira jól sikerült, hogy az osztálykirándulás már-már felért egy komolyabb 
tankönyvi témafeldolgozással (Pl.: 7a osztály Magyarkút – három napon keresztül napi egy vezetett 
túra). 

- A DÖK gyűlések alkalmával felmerült kéréseket, kérdéseket és az iskolaépülettel kapcsolatos 
hibákat összegyűjtöttük és továbbítottuk a technikai kollégák felé, illetve bizonyos esetekben a 
vezetőség felé fordultunk.  

- A 2021/2022-es tanév fő feladata az immáron engedélyezett sulibuli megszervezése volt. 
Természetesen ez a nem kis feladat nem összpontosulhatott egy kézben, így a DÖK igazán meg 
tudta mutatni összefogó és kiváló szervező erejét. A legösszetettebb feladat a BÜFÉ megszervezése, 
lebonyolítása volt, amelyet Bokor Zsuzsanna és Kovács Ákos kollégák proaktívan elvállaltak és 
teljesen önállóan megoldották, amely óriási segítségnek bizonyult. Hálásan köszönjük a 
munkájukat. Emellett tombolát is tudtunk szervezni, a szülőknek hála, nagy értékű nyereményeket 
is ki tudtunk sorsolni. A sulibuli egyéb lebonyolítási feladatait összeszedtük és elosztottuk az 
osztályok között. Mindenképpen említésre méltó, hogy az osztályok DÖK képviselői saját 
osztálytársaikat is bevonták a munkába, így a munkát sikerült olyan részfeladatokra bontani, amely 
már nem okozott gondot. A sulibuli 2022.06.03-án zajlott le, rendkívüli esemény nélkül. Az előzetes 
megbeszéléseknek köszönhetően mindenki tudta a feladatát és a tanároktól is sok segítséget 
kaptunk. A diákok végre ilyen sok idő után felhőtlenül szórakozhattak. A buli fantasztikusan 
sikerült és mindenki szívesen emlékszik rá vissza.  


