Diákönkormányzat – beszámoló

A Diákönkormányzat célja az iskola tanulóinak összefogása, közösséggé szervezése, a
gyerekek védelme és képviselete. Ebben az évben is Rácz-Komlósi Zénó (8.b) tölti be az
elnöki posztot, helyettese Varga Vivien (8.a) volt. 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 2014/15-ös tanévben vállalt feladatait teljesítette, kivéve a
Valentin-napi „Szív küldi szívnek” kívánságműsort. Ez a program azért maradt el, mert
február 14-e hétvégére esett, az előtte lévő pénteken pedig iskolai projectnap volt. A
következők voltak a feladataink:
• megalakuló gyűlés szeptemberben
• diákközgyűlés megszervezése – diákparlamenti képviselő megválasztása
• megyei diákparlamenten való részvétel
• őszi papírgyűjtés október 17-én
• koszorúzás október 23-a emlékére
• egészségnapi segítségnyújtás
• Mikulás látogatása, ajándékozás
• karácsonyi ajándékozás
• farsang és farsangi diszkó szervezése
• koszorúzás március 15-e emlékére
• tavaszi papírgyűjtés május 8-án
• osztálykirándulások támogatása
• „Piknik-nap” megszervezése
A megalakuló gyűlés alkalmával megválasztottuk az elnököt és helyettesét. Ekkor
tájékoztatást kaptak tanulóink az ez évi Országos Diákparlamentről, ahová küldötteket kellett
választanunk. Rácz-Komlósi Zénó képviselte iskolánkat a megyei diákparlamenten, ahol a
megyei küldöttek közé is beválasztották. Nagyon nagy megtiszteltetésként élte meg Zénó ezt
a feladatot és ez későbbi munkáján is tapasztalható volt, mert még nagyobb lelkesedéssel
vetette bele magát a szervezési feladatokba. Megtartottuk az éves közgyűlést, melyen a
tanulók elmondhatták észrevételeiket, panaszaikat, javaslataikat az iskolával kapcsolatban. Az
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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. Ekkor beszéltük meg azt a programot is, amivel Zénó képviselte
iskolánkat a diákparlamenten.
Október és május folyamán volt az őszi és tavaszi papírgyűjtés, melyen a gyerekek nagy
létszámba vettek részt, sok papírt gyűjtöttek. Az októberi alkalom nem volt olyan
eredményes, mert sajnos esett az eső és így a gyerekek segítségnyújtása is lankadt. Tavasszal
a nyolcadikosok, hetedikesek és még a másodikosok is lelkesen nyújtottak segítséget a
konténer körül. A beosztott kollégák a gyűjtések alatt végig irányították a tanulókat, így
zökkenőmentesen zajlottak az események.
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. Ezen kívül
a hetedikesek „vizesblokk-ügyeletet” is tartottak, hogy a szépen felújított mellékhelyiségek
épsége megmaradjon.
Novemberben az egészségnap keretében segítő kezet nyújtottunk a szervezőknek.
Összeállítottuk az osztályok időbeosztását is erre a napra.
Mikuláskor a Télapó és Krampuszai jártak körbe az iskolában szaloncukrot
osztogatva. A Mikulás Almási György (8.b), a Krampuszok Kabók Katalin, Varga Vivien,
Gál Klaudia és Lovászi Alexandra 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 ajándékokat a gyerekek készítették. Idén horgolt gumihópehellyel
ellátott könyvjelzőt kaptak a dolgozók..
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. Az alsósok közül minden osztály készült csoportos előadással, illetve egyéni
öltözettel. A többi évfolyamból kevesen öltöttek jelmezt, de ők sem maradtak jutalom nélkül.
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A farsangi diszkóban az alsósok is részt vettek, négy órától öt óráig táncolhattak, ugrálhattak.
Öttől viszont a nagyobb diákjaink mulattak. Az idei diszkóban fergeteges volt a hangulat,
köszönhető ez annak is, hogy a nyolcadikos diákjaink nem maradtak távol és közülük sokan
foglalkoznak táncolással szabadidejükben is. Ekkor büfét is biztosítottunk a táncolók számára.
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, ezért az év eleji munkaterv kialakításánál ezt figyelembe véve döntöttünk
úgy, hogy ebben a tanévben csak egy diszkót szervezünk. A felügyeletet a tanári kar tagjai
látták el.
Március 15-i ünnepség után az iskolai, valamint a Hősök terén lévő emlékműnél és
táblánál Rácz-Komlósi Zénó és Ádok Tamara helyezte el a megemlékezés virágait.
Június 10-én „Piknik-napot” tartottunk. Erre a napra a tanulók kis kosárkában élelmet
és üdítőket hozhattak, valamint szabadtéri játékokat, társasjátékokat, kártyákat, könyveket. Az
első két órában közösen megreggelizhettek az udvaron, lefoglalhatták magukat azokkal a
játékokkal, amiket hoztak. Később a délelőtt folyamán virágkiállítást szerveztünk azokból a
virágokból, amelyeket a gyerekek hoztak erre a napra. A virágokat mindenféle vicces
kategória alapján kellett elhelyezni a kiállítás területén. Ez után a gyerekek verset költhettek,
rajzot készíthettek, vagy egy olyan történetet írhattak, amelyet szívesen megőriztek volna az
utókor számára. Ugyanis ezeket az alkotásokat elhelyeztük egy időkapszulába (ezt a 8.
évfolyam készítette) és az iskolaudvar végébe elástuk. Remélhetőleg 15 év múlva épen
megtaláljuk és mosolyogva olvassuk a benne lévő üzeneteket.
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