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ÖKOISKOLAI BESZÁMOLÓ A 2016/17-ES TANÉV MUNKATERVÉBEN MEGHATÁROZOTT 

FELADATOK TELJESÍTÉSÉRŐL 

 

„Szép dolog kifaragni egy szobrot és életet adni neki; de még szebb kiformálni egy emberi lelket és 

megtölteni igazsággal." 

(Victor Hugo) 

Munkacsoport tagjai: 

 

Marázné Séllei Erzsébet – Ökoiskolai koordinátor 

Lakatos Angéla – alsós munkaközösségvezető 

Varga Katalin – felsős munkaközösségvezető 

Martyinné Pálföldi Anett– Diákönkormányzat vezető 

Sápi Zoltán – intézményvezető 

Tóth Katalin- intézményvezető-helyettes 

Bárkányiné Gyuris Mariann SZMK kapcsolattartó 

 

Iskolánk 2015 januárjától sikeres pályázat eredményeképpen viseli az Ökoiskolai címet. Törekszünk a 

környezeti nevelés, fenntarthatóságra nevelés témakörében fejleszteni tevékenységünket. Az iskola 

környezetére jellemző a nagy zöld terület, ebben a tanévben is folytattuk az udvar fejlesztését.  A 

belső környezet tiszta és esztétikus, ügyelünk a takarékos életvitelre, amellyel példát mutatunk 

tanítványainknak is.  

 

A 2016/2017-es tanév fő céljai voltak: 

 Elősegíteni a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének 

kialakulását. 

 Megértetni a fogyasztás és a környezeti erőforrások kapcsolatát, a fenntartható fogyasztás 

elvét. 

 A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük hagyományainak, értékeinek 

megőrzésébe, gyarapításába. 

 Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére való 

törekvés váljék meghatározóvá. 



 A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, 

elmélyítése, együttműködve a település önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi 

szervezetekkel. 

 

Főbb eredményeink: 

o A nyáron a szokásos tisztasági festésre valamint az udvari padok pallóinak cseréjére, 

mázolására, a kerítés léceinek pótlására került sor. 

o A szülők, az Önkormányzat és az alapítvány anyagi támogatásával valósult meg az 

iskola udvarának fejlesztése. A szennyvízbekötés befejezése után a korábbi aknák 

felszámolásával keletkezett területre 1.6 mFt értékben egy játszótér kialakítása 

valósult meg. 

o Ősszel az Önkormányzat pályázatának is köszönhetően a mobilitási héten 

környezetvédelmi, közlekedési versenyeket, rajzpályázatokat valósítottunk meg. 

o Továbbra is folytatódtak kiemelt feladataink (hulladékgyűjtés, elemek gyűjtése, PET 

palackok, energiatakarékosság, komposztálás, újrahasznosított papír használata, 

kerékpáros közlekedés népszerűsítése, egészséges táplálkozás, mozgás, stb.) 

o 2016 decemberében a Szegedi Tankerületi Központtól a több mint 6000 m2-es 

zöldterületünk gondozására fűnyíró traktor beszerzésére került sor, kísérleti jelleggel 

karbantartónk komposztálót alakított ki. 

o 2017. május 29- június 2 között valósult meg a Határtalanul "Tanulmányi kirándulás 

hetedikeseknek" pályázatunk. Iskolánkból a 7. osztályosok utazhattak 5 napra 

Erdélybe. A külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítésén túl célunk a 

határainkon túl élő magyarok hagyományainak, életmódjának, értékrendjének, 

természeti környezetének megismerése.  

o Nyári Erzsébet napközis tábor: ebben az évben először pályáztunk erre a célra. 

Eredetileg 3 hétre, de csak 1 turnust nyertünk meg, igen nagy az igény a szülők 

részéről több, mint 60 fő/hét a jelentkezők száma. A táborozás során cél volt a 

környezeti nevelés is: jártak tanulónk a szegedi Fűvészkertben és az SZTE 

Tudástárában is. 

 

További terveink: 

 Iskolánk 2 éve pályázott az Ökoiskola címre, ezt a címet egy év múlva újra meg 



szeretnénk pályázni.  Eddigi tevékenységünk értékelése után intézményi keretek 

között átgondoltan, rendszerszerűen és  a mindennapokba épülten  foglalkoznunk a 

környezettudatossággal, a fenntarthatóságra neveléssel, a környezeti-, és 

egészségneveléssel.  

 Együttműködési megállapodásokat írtunk alá több pályázóval ( ELI, TIT és AGÓRA) 

természettudományos élményközpontú programok megvalósítására. 

 Forráskút és lengyelországi Charsznica települések vezetése megegyezett, hogy 

pályázati források nélkül is folytatódjon a gyerekek cserekapcsolata. Ennek 

köszönhetően idén nyáron 32 tanuló utazott Lengyelországba. 

A munkaterv alapján megvalósult programjaink: 

HÓNAP TELJESÍTETT PROGRAM 

SZEPTEMBER  Dr Pőcze Tünde rendőrőrnagy előadássorozata 3-8. évfolyamon 
legalább havonta egy alkalommal-Káros szenvedélyek : 
dohányzás, alkohol, kábítószer, biztonságos közlekedés, 
veszélyhelyzetek témakörökben 

 Osztályszintű szülői értekezletek ; az ÖKO-iskola elvárásainak 
ismertetése 

 Diáksportnap 2016 m futás- a rendszeres testmozgás igényének a 
tudatossága 

 Mobilitási-hét  
               -környezetvédelmi vetélkedő 
               - aszfaltrajzverseny 
               - környezettudatos közlekedés 

 Szabadtéri játszótér átadása  

OKTÓBER  Hulladékgyűjtés 

 DÖK-délután a „Halloven” jegyében; Tök jó ! Tökfaragó verseny   

 A Szegedi Látványszínház -Pötyi kutya megmentése  című 
környezetvédelmi előadásának  megtekintése - 1-6.osztály  

NOVEMBER  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 

 Farsang 

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

 Pénzügyi tudatosság hete 



 Vásároljunk tudatosan! 
- használjunk környezetbarát táskákat! 
- Mennyit vegyek, hogy ne dobjuk majd ki! 
 

ÁPRILIS  Húsvéti kézműves délután-természetes, illetve újrahasznosított 
anyagok felhasználásával 

 Zöldítsük iskolánkat! Virágültetés az iskola udvarán; muskátlik a 
mobil virágállványba 

 Tudáskapu kitelepülése iskolánkba  

MÁJUS Természettudományos hét 

 Dr. Szilassi Péter , a SZTE docensének előadása az Indonéz 
szigetvilágról 

 fizikai kísérletek-tanulói bemutatók 

 kerékpártúra az üllési természetvédelmi területre 

 Madarak és Fák napja – rajzverseny napköziseknek 

 Állatszépségverseny  

JÚNIUS  DÖK-nap 

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

 Ballagás-az iskola környezetbarát, gazdaságos dekorációjának 
elkészítése törekedve a természetes és újrahasznosított anyagok 
felhasználására 

 Nyári napközis Erzsébet-tábor  
- látogatás a szegedi Fűvészkertben 
- kirándulás kerékpárral a forráskúti Horgásztóhoz-ismerkedés 

a helyi növény- és állatvilággal  
- terményképek készítése 

 

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

 

 

Forráskút, 2017. június 29. 

 

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

Sápi Zoltán        Marázné Séllei Erzsébet 

intézményvezető               ÖKO-munkacsoport vezetője 

 


