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ÖKOISKOLAI BESZÁMOLÓ A 2015/16-OS TANÉV MUNKATERVÉBEN MEGHATÁROZOTT 

FELADATOK TELJESÍTÉSÉRŐL 

„Aki el akar érni valamit, annak a célra kell szegezni a tekintetét, nem az 

akadályokra.”  

 ( Gyökössy Endre) 

Munkacsoport tagjai: 

 

Marázné Séllei Erzsébet – Ökoiskolai koordinátor 

Gyukity Kornélia – alsós munkaközösségvezető 

Kocsispéterné Hunyadvári Éva – felsős munkaközösségvezető 

Vass Csilla – Diákönkormányzat vezető 

Sápi Zoltán – intézményvezető 

Tóth Katalin- intézményvezető-helyettes 

Bárkányiné Gyuris Mariann SZMK kapcsolattartó 

 

Iskolánk 2015 januárjától sikeres pályázat eredményeképpen viseli az Ökoiskolai címet, 

azonban már korábbi hagyományaink is vannak a környezeti nevelés, fenntarthatóságra 

nevelés témakörében. Az iskola környezetére jellemző a nagy zöld terület, ebben a tanévben 

is tovább gyarapodott a fáink száma. A belső környezet tiszta és esztétikus, ügyelünk a 

takarékos életvitelre, amellyel példát mutatunk tanítványainknak is. Növeltük az IKT 

eszközök használatát ami a papírral való takarékosságot is jelenti (szkennelés másolás 

helyett, e-mail, …) 

A mozgás élettani hatásának tudatosítása fontos feladatunk, de a mozgáshoz a feltételek 

biztosítása szükséges. A tornaterem, a sportudvar és a konditerem is az egészséges életmód 

kialakításának eszközei. Emellett biztosított az úszásoktatás minden diák részére. 

Szorgalmazzuk, hogy az iskolába gyalog vagy kerékpárral jussanak el a tanulóink, 

kerékpártárolónk közel 100 fős. 

Szelektíven gyűjtjük a papírt, műanyagot és a használt elemet. 

Télen madáretetőket helyezünk ki az udvar fáira, és rendszeresen etetjük a madarakat. 

Igyekszünk, hogy környezetkímélők legyenek a rendezvényeink, a szülők is partnerek voltak 

ebben. 

Jelentős számú hátrányos helyzetű tanulónk és a családok érdekében az Erzsébet táborok 



adta lehetőségével igyekeztünk erdei iskolát szervezni. 

Az intézményvezető a Mórahalmi Kistérség szervezésében megvalósult Klímareferens 

képzésen vett részt. 

 

HÓNAP TELJESÍTETT PROGRAM 

SZEPTEMBER  Őszi Erzsébet-tábor; Ökoiskolai kirándulás 3-8. osztály 

 Hegyestű Geológiai Bemutatóhely, Kittenberger Kálmán Növény 

és Vadaspark, Sümeg,   

 Dr Pőcze Tünde rendőrőrnagy előadássorozata 3-8. évfolyamon 

legalább havonta egy alkalommal-Káros szenvedélyek : 

dohányzás, alkohol, kábítószer-témakörökben 

 Osztályszintű szülői értekezletek ; az ÖKO-iskola elvárásainak 

ismertetése 

 Diáksportnap 2015 m futás- a rendszeres testmozgás igényének a 

tudatossága 

OKTÓBER  Mobilitási-hét  

               -környezetvédelmi vetélkedő 

               - aszfaltrajzverseny 

               - környezettudatos közlekedés 

NOVEMBER  Hulladékgyűjtés 

 Pályaválasztási nap 

 Téli madárvédelem megszervezése; az etetők karbantartása, 

feltöltése eleséggel 

 Nyílt tanítási hét 

DECEMBER  Karácsonyi kézműves délután-ajándéktárgyak, dekoráció 

készítése természetes anyagok felhasználásával 

JANUÁR  Országos mérés, értékelés a tanulók fizikai állapotának és 

edzettségének vizsgálata 

FEBRUÁR  Farsangi dekorációk készítése természetes anyagok 

felhasználásával 



 Sápi Zoltán intézményvezető KLÍMAREFERENS tanúsítványt 

szerzett 

MÁRCIUS  Jeles nap: „A víz világnapja”- csoportok közötti vetélkedő 

 Húsvéti kézműves délután-természetes, illetve újrahasznosított 

anyagok felhasználásával 

ÁPRILIS  Zöldítsük iskolánkat! Virágültetés az iskola udvarán; muskátlik a 

mobil virágállványba 

 Ásványkiállítás és előadás  

 részvétel Mórahalmon a Csizmazia György Természettudományos 

Emlékversenyen 

MÁJUS Természettudományos hét 

 Dr. Szilassi Péter , a SZTE docensének előadása Etiópiáról 

 fizikai kísérletek 

 kerékpártúra  

 Tolerancia a hallás, mozgás és látássérültekkel szemben- a 

Mozgáskorlátozottak Egyesületének gyakorlati bemutatója 

 Madarak és Fák napja – rajzverseny 

JÚNIUS  DÖK-nap 

 Megmarad az utókornak” – a 8. osztály ültet egy fát 

 Ballagás-az iskola környezetbarát, gazdaságos dekorációjának 

elkészítése 

 

Köszönjük minden kollégának, tanulónak, és a szülőknek az együttműködést. 

 

 

Forráskút, 2016. június 23. 

 

……………………………………………………    …………………………………………………… 

Sápi Zoltán        Marázné Séllei Erzsébet 

intézményvezető               ÖKO-munkacsoport vezetője 

 


