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ÖKOISKOLA BEMUTATKOZÓ 

 

„Az ÖKOISKOLA és ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA pályázat célja, azon intézmények 

elismerése, amelyek egészintézményes módon foglalkoznak a fenntarthatósággal, így 

járulva hozzá ahhoz, hogy a fenntarthatóság elvei a jövő nemzedékek számára a 

mindennapok természetes részévé váljanak.” 

 

A környezettudatos szemlélet hatékony és még tudatosabb formálása érdekében, iskolánk 

2007-ben megpályázta az ÖKOISKOLA címet, melyet el is nyert, majd 2013-tól egy újabb 

pályázat eredményeként az ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA CÍM viselésére vált jogosulttá. 

A cím viselésének feltétele, hogy a pályázatban megfogalmazott kritériumokat minden 

tanévben teljesítsük illetve a fejlődés érdekében új célokat fogalmazzunk meg.  

 

Az Öko munkacsoport munkaterve igazodik a tanév munkatervéhez, ennek megfelelően  

a következő feladatokat foglalja magába: 

 A tanórákon hozzárendeljük az adott témákhoz a megfelelő környezetvédelmi 

vonatkozásokat. 

 Tanórán kívül a következő tevékenységek adnak lehetőséget a környezet- és 

egészségnevelésre: 

 Terepi munka: terepgyakorlatokat, táborokat, tanulmányi kirándulásokat, 

akadályversenyeket, városismereti játékokat szervezünk. 

 Kézműves foglalkozások: „Adventi forgószínpad” illetve a „Tavaszi 

ünnepkör” heteiben kézműves foglalkozások zajlanak egy-egy ünnephez 

kötötten. A foglalkozásokon felhívjuk tanulóink figyelmét az 

anyagtakarékosságra illetve arra, hogy a napköziben minden kidobásra ítélt 

anyag hasznosítható. 

 Pályázatok: A Naplás-tó és a Szilas-patak életközösségének vizsgálata. 

 Látogatásokat szervezünk múzeumokba, állatkertbe, botanikus kertbe, 

nemzeti parkokba. (A meglátogatott helyekről tablókat és előadásokat 

készítenek a gyerekek.) 

 Versenyek: A gyerekek olyan versenyeken indulnak, ahol a környezet- és 

természetvédelem fontos téma, így elmélyíthetik elméleti tudásukat. (pl. az 
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Önkormányzat által szervezett környezetvédelmi vetélkedő, Herman Ottó 

Kárpátmedencei Biológia Verseny, Kaán Károly Országos Természet-és 

Környezetismereti verseny illetve az aktuálisan meghirdetett versenyek) 

 Szakkörök (rajz-, fizika-, kémia- és öko-szakkör) 

Az ÖKO szakkörön versenyekre készülünk, megismerkedünk hazánk nemzeti 

parkjaival és különböző kísérleteket végzünk. 

 Iskolazöldítés: A szülők rendszeresen szépítik az iskolai környezetet. 

 Projektnapok: (Ökonap, témanapok) 

 Erdei iskola: A tanév során minden felső tagozatos osztály egy hetet, a 4. 

évfolyamos tanulók három napot erdei iskolában töltenek. Az iskolában a munka 

meghatározott, speciális órarend szerint folyik. 

 Az iskolában az elemgyűjtés folyamatos, papírgyűjtést pedig rendszeresen 

szervezünk.  

 Jeles napok: Kiállításokat rendezünk jeles alkalmakra. (pl. Állatok napja, 

Madarak- fák napja, Víz világnapja stb.) 

 Az iskola sokféle fizikai mozgásos tevékenység számára biztosít lehetőséget. 

(tornatermi, sportudvari, játszótéri, kirándulások formájában) 

 Túra szakkör keretében (havonta egy alkalommal) megismerkednek a gyerekek 

különböző életközösségekkel, természetvédelmi területekkel. 

 Többféle nyári tábort szervezünk. 

 A kerékpározás kimagaslóan környezetkímélő és egészségbarát, emiatt 

támogatjuk azokat a diákokat, akik kerékpárral jönnek iskolába.  

 Az udvar tartozékai a kerékpártároló, dísznövények, a kisebbeknek játszótér 

(természetes anyagokból) sportpályák, zöld, gyepes területek. 

 Az iskola a lehető legkisebb szinten tartja a hulladék kibocsátását, a keletkező 

hulladékokat környezetkímélő módon kezeli. A szelektív hulladékgyűjtés 

keretében a veszélyes hulladéknak minősülő használt elemeket már évek óta 

gyűjtjük. 

 A folyosókon elhelyezett műanyagtárolókban külön gyűjtjük a papírt és a 

műanyag flakonokat. 

 

A hatékony és eredményes munka érdekében az Ökoiskolai tevékenységeket egy Öko 

munkacsoport fogja össze, melynek tagjai a különböző munkaközösségek képviselői. 
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ÖKOISKOLAI MUNKACSOPORT TAGJAI 

Paunoch Miklós Zoltánné– igazgatóhelyettes 

Genczlerné Sarkady Eleonóra –kapcsolattartó, koordinátor 

Szendrey Norbert – természettudományos munkaközösség képviselője, DÖK képviselő 

Hasznosi Tamásné- természettudományos munkaközösség képviselője 

Némethné Nagy Zsuzsanna –humán munkaközösség képviselője 

Farkas Piroska – idegen nyelvi munkaközösség képviselője 

Forsthoffer Norbert –testnevelés munkaközösség képviselője 

Puskás Gabriella-alsós munkaközösség képviselője 

Lukács Andrea- napközis munkaközösség képviselője 

Villányi Ferenc- technikai dolgozók képviselője 

 

 


