
ÖKO év végi beszámoló 

2018-2019 

 

Az idei tanév kiemelt feladata volt az Ökoiskola pályázatban vállalt célok és programok 

megvalósítása. 

 A munkatervbe beterveztük a környezeti neveléshez kapcsolódó programokat, feladatokat. 

Intézményünkben eddig is fontosnak tartottuk a gyerekek környezeti nevelését, de a cím 

elnyerésével tovább szeretnénk erősíteni a környezettudatos szemléletet, nemcsak a tanulók, 

hanem a felnőttek körében is. 

 További cél a környezeti nevelési tevékenységek színvonalának emelése. Célunk a civil 

szervezetekkel, más oktatási intézményekkel való együttműködés, továbbá a helyi közösség, a 

közvetlen környezet adottságainak, lehetőségeinek kihasználása. 

A tanév során megvalósult tevékenységeink: 

 Szelektív hulladékgyűjtés:  Minden osztályba szelektív hulladékgyűjtőket szereztünk 

be 

 ÖKO- faliújság létrehozása: Faliújságunk frissítéséről folyamatosan gondoskodtunk, 

megemlékeztünk a környezetvédelmi jeles napokról. Az ünnepkörök projektjei 

tartalmazták a környezeti neveléssel kapcsolatos elemeket is. 

 Iskolai honlapon ÖKO oldal készítése, folyamatos frissítése, elért eredményeink 

publikálása. 

 Az Állatok Világnapján: Védett állatokról rendeztünk gyűjtőmunkát majd kiállítást. 

                                          Állatos rajzpályázatot hírdettünk. 

 Egészséges életmód címmel a Jókai szakrendelő gyerekrajz pályázatán 

nagylétszámmal vettünk részt 

 Az iskola díszítése során gondot fordítottunk az újrahasznosítható, többször 

felhasználható anyagok alkalmazására. Ez az elv érvényesült a játszóházak 

megszervezésénél is. 

 Papírgyűjtés két alkalommal zajlott iskolánkban, a Diákönkormányzat szervezésében, 

ősszel és tavasszal. 

 „Cuccolj a Földért” ruhagyűjtési akciót szerveztünk az iskolában. 

 „ Zöldítő program” megvalósulása: Iskolánk új arcot kapott a folyosókon elhelyezett 

zöld futónövényekkel. 

 Sikeres volt az „Árvácska programunk” is az iskolaudvar szépítése érdekében. 

(Köszönet a szülőknek és Virág Erikának!!!) 

 Az FKF Környezetvédelmi Oktatóprogramja keretében a szelektív szemétgyűjtés 

népszerűsítésére külsős előadók érkeztek környezetismereti órára az alsó tagozatban. 

 A komposztálás és kiskert gondozásának elméleti ismereteivel ismerkedtek meg 

diákjaink, előkészítve a jövő évi vállalásunkat az iskolakert működtetését. 

 Föld napi szemétgyűjtésben vettünk részt - Minden évben közös erővel tavaszi 

nagytakarítást tartunk iskolánk udvarán. 



 A 4. évfolyamon a Fenntarthatósági Témahét keretében a víz volt a kiemelt téma, a 

Cseppben a tenger c. projektet valósították meg tantárgyi integrációban, változatos 

munkaformákban, majd az egész alsó csatlakozott a zárónaphoz. 

 Állatkerti látogatást is tettek alsós osztályaink, melyen foglalkozáson is részt vettek. 

 A kerületi Föld napi környezetvédelmi napon a 4. évfolyamosok képviselték 

iskolánkat. 

 A kerületi Föld napi környezetvédelmi napon a 4. évfolyamosok képviselték 

iskolánkat az alsó tagozatról. 

 Felső tagozatosaink Környezet- és Természetismereti Versenyen vettek részt több 

alkalommal is. 

 Az egészséges táplálkozásról tanulhattak interaktív módon a kisdiákok a „Zsiráfos 

busz” segítségével. 

 Tanév végén erdei iskola programunkhoz az 5. évfolyam mellé csatlakozott még két 

alsó tagozatos osztály is. 

A szelektív hulladékgyűjtés, az újrahasznosítás, a komposztálás, a takarékos 

energiafelhasználás ismerete reményeink szerint segíti azt, hogy a diákjainkból 

környezettudatos felnőttek váljanak.  

Az iskola önként vállalt és pályázat útján 2018-ban elnyert „ÖKO-ISKOLA” címéhez 

méltón ebben a tanévben együtt dolgoztak az elhivatott kollégák,  a tanulóközösség, a 

szülők, és a technikai dolgozók egy része. Köszönet a munkájukért!!! 

 


