Diákönkormányzat – beszámoló

A Diákönkormányzat célja az iskola tanulóinak összefogása, közösséggé szervezése, a
gyerekek védelme és képviselete. Ebben az évben Rácz-Komlósi Zénó (7.b) tölti be az elnöki
posztot, helyettese Lakatos Laura (8.b). A Diákönkormányzat képviselői: 2-2 fő a 4.
osztályoktól a 8. osztályokig. A képviselőkkel minden hónap utolsó hétfőjén ülünk össze,
hogy megbeszéljük a következő hónap eseményeit, tennivalóit.
A Diákönkormányzat a 2013/14-es tanévben vállalt feladatait teljesítette. Ezek a
következők voltak:
• megalakuló gyűlés szeptemberben
• őszi papírgyűjtés október 10-én, diákközgyűlés megszervezése
• egészségnapi segítségnyújtás
• Mikulás látogatása
• karácsonyi diszkó szervezése
• farsang és farsangi diszkó szervezése
• koszorúzás március 15-e emlékére
• büfé szervezése a Táncgálán (április 29.)
• tavaszi papírgyűjtés május 9-én
• osztálykirándulások támogatása.
A megalakuló gyűlés alkalmával választottuk az új elnököt és helyettesét, mert az előző
évi vezetők elballagtak.
Október és május folyamán volt az őszi és tavaszi papírgyűjtés, melyen a gyerekek nagy
létszámba vettek részt, sok papírt gyűjtöttek. A nyolcadikosok és hetedikesek lelkesen
nyújtottak segítséget a konténer körül. Az osztályok osztályfőnökei a gyűjtések alatt végig
irányították tanulóikat, így zökkenőmentesen zajlottak az események.
Októberben megtartottuk az éves közgyűlést, melyen a tanulók elmondhatták észrevételeiket,
panaszaikat, javaslataikat az iskolával kapcsolatban. Az eseményre meghívtuk Kecse-Nagyné
Bánszki Zsuzsanna igazgatónőt, hogy a vezetőség nevében válaszolhasson a felmerülő
kérésekre, kérdésekre. Legnagyobb megelégedésünkre a diákjainknak már évek óta nincs
nagy problémájuk, elégedettek az iskolában tapasztalható újításokkal. Az apróbb gondok
kezelését az osztályfőnökök segítségével, osztálykeretek között oldottuk meg.

A 8. évfolyamon létrehoztuk a diákügyeletet, mely a környezettudatos magatartást is
erősítette a tanulókban, valamint megszerveztük a folyosói ügyeletet, mely a kollégák és saját
tapasztalataim alapján jól működött. Az ügyeletet hetente más és más ember látta el, amire
önként is lehetett jelentkezni. Ettől függetlenül igyekeztem ügyelni arra, hogy ne mindig
ugyanazokra háruljon a feladat. A továbbiakban is szívesen vállaljuk ezt a munkát.
Novemberben az egészségnap keretében segítő kezet nyújtottunk a szervezőknek.
Összeállítottuk az osztályok időbeosztását is erre a napra.
Decemberben diszkót szerveztünk, melyen a tanulók nagyon jól érezték magukat. A
zenéről, mint már sok éve, Tarján Attila gondoskodott. Először vehettek részt az ötödikesek
ezen az eseményen, így ők csaknem teljes létszámban megjelentek.
Mikuláskor a Télapó és Krampuszai jártak körbe az iskolában szaloncukrot osztogatva. A
Mikulás Léber Dániel (8.b), a Krampuszok (1-2. órában Katona Daniella és Lengyel Vivien,
3-4. órában: Papp Dóra és Szalai Szavanna) voltak. Pontos időbeosztás alapján látogatták az
osztályokat, ahol a gyerekek verssel vagy énekkel kedveskedtek nekik.
Karácsonykor a pedagógusokat, az iskola dolgozóit és a nyugdíjas pedagógusokat
megajándékoztuk. Az ajándékok szülői segítséggel (mézeskalács) és a gyerekek önálló
kézimunkájával készült el (hófehér karácsonyfadísz).
Már több éve, a farsangot ugyanazon a napon tartjuk az alsós és a felsős diákok
számára. Idén is nagyon jól sikerült ez az esemény. Az alsós osztályok látványos
produkciókkal és egyéni jelmezekkel is elkápráztatták a zsűrit. Ez nagyban megnehezítette a
bírák helyzetét. Olyannyira, hogy nem is születtek helyezések, inkább minden tanulót
megjutalmaztak. A felsősök közül az 5. évfolyam készült csoportos előadással, illetve egyéni
öltözettel. A többi évfolyamból kevesen öltöttek jelmezt, de ők sem maradtak jutalom nélkül.
A farsangi diszkóban az alsósok is részt vettek, négy órától öt óráig táncolhattak, ugrálhattak.
Öttől viszont a nagyobb diákjaink mulattak. Érdekes volt látni, hogy amíg a nyolcadikosok
meg nem érkeztek, addig szinte üres volt a tánctér. Utána viszont mindenki nagyon jól érezte
magát. Ekkor büfét is biztosítottunk a táncolók számára. Második év óta a nyolcadikos
tanulók segédkeznek az árusításban, tanári felügyelet mellett. A segítők óránként váltották
egymást, és minden órában három tanuló volt jelen a büfében. Ezt a feladatot nagyon élvezik
a gyerekek.
Már évek óta az a tapasztalat, hogy egyre kevesebb diák jön el mind a karácsonyi, mind a
farsangi diszkóba. Mindkét alkalommal a tanári kar tagjai látták el a felügyeletet.
Március 15-i ünnepség után az iskolai, valamint a Hősök terén lévő emlékműnél és
táblánál Varga Csanád és Novkov Glória helyezte el a megemlékezés virágait.

A Táncgála alkalmával büfés tevékenységet vállalt fel a diákönkormányzat. Az angol
nyelvi tantermet alakítottuk át erre a célra, így kávézóház jelleget kölcsönözve neki. A
tapasztalat azt mutatta, hogy a szülők is és a diákok is szimpatikusnak találták ezt a
megoldást. Üdítőt és süteményeket fogyaszthattak a vendégek, amiket a nyolcadikos diákok
szolgáltak fel.
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