
Az intézmény éves beszámolójában külön kiemelt ökoiskolás 
programok 

 

 
Az intézményi beszámolókban az egyes munkaközösségeknél szerepel a 

konkrét ökoiskolai program a tervezettnek megfelelően. 
A munkaterületeken kívül, külön kiemelésben is megjelenik az öko-munkacsoport 
tevékenysége.  

 
Idézet a beszámolókból: 
 
 
2018/19-es év végi beszámolóban 

Ökoiskola program elindítása 
 
Megalakult az ökoiskola munkacsoport, amely folyamatosan szervezte a programokat.  
- Kőzet- és Ásvány Kiállítás és előadás 
- Elsősegélynyújtó tanfolyam 
- Mini - Arborétum elkészítése 
-a Fenntarthatósági témahét programjainak megvalósítása 

 
 

 
 
2019/20-as év végi beszámolóban 

VI. Az Ökoiskola program folytatása 

 

Iskolánk 2018-ban pályázott az ökoiskola cím megszerzésére. Kiemelt célunk a 
fenntarthatóság elveinek, a környezettudatosság és a fenntartható fogyasztás és 
fejlődés iskolánkban minél hatékonyabb bevezetése, a tanulók, szülők, kollégák 
bevonásával.  
Három, sikeres ökoiskolai év után pályázhatunk a cím megújítására.  
Iskolai életünk fontos részévé vált a környezettudatos szemlélet alakítása. 
Intézményünk alapdokumentumai tartalmazzák a fenntarthatóságra nevelés 
célkitűzéseit. Összetett iskolánk minden tagozata eddig is fontosnak tartotta a 
gyerekek környezeti nevelését, de a cím elnyerésével tovább tudtuk erősíteni a 
környezettudatos szemléletet, nemcsak a tanulók, hanem a felnőttek körében is.  
Több munkaközösség beépítette a munkatervébe az ökológiai programokat. Az egyes 
programok megvalósulásáról év végi munkaközösségi beszámolójukban adnak 
számot.  
A digitális munkarend nagyban átírta az éveleji terveket, de az otthontanulásig sok 
programot sikerült megvalósítani. 
 
 
 
2020/21-es félévi beszámolóban 

VI. Az Ökoiskola program folytatása 

 

Iskolánk 2018-ban pályázott az ökoiskola cím megszerzésére. Kiemelt célunk a 
fenntarthatóság elveinek, a környezettudatosság és a fenntartható fogyasztás és 



fejlődés iskolánkban minél hatékonyabb bevezetése, a tanulók, szülők, kollégák 
bevonásával. Három, sikeres ökoiskolai év utánebben a tanévben pályázhatunk a cím 
megújítására.  
Ökoiskolaként rendkívül fontosnak tartjuk a környezettudatos gondolkodás 
fejlesztését. 

 1) Környezeti nevelési programunkban szerepelnek az ökoiskolai célok. 
 2) Éves munkatervünk a három tagozatra bontva részletesen tartalmazza 
feladattervünket.  

Az idei tanév első félévre is kihatott a pandémia. Az ökoiskolás hagyományos 
programok közül csak az osztályteremben, kisközösségben megtarthatók maradtak 
meg. 
A szülőkkel, más osztályokkal tervezettek, a külső helyszínes programok későbbre 
halasztódtak. 
Megvalósult ökotevékenységek: 

• osztálytermi szelektív hulladékgyűjtés 

• Iskolai papírgyűjtés 

• iskolai tanösvény előkészítése 

• belső terek növényeinek gondozása 

• komposztáló kialakítása 

• tanórákon a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos tudatosság fejlesztése 

Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, az ökoiskolai munkacsoport 
A csoport vezetője: Bodorné László Zsuzsanna.  
 


