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1. Ökoiskolai munkacsoport tagjai: 
 

Róthné Gulyás Adrienn Biológia-kémia szakos tanár, ÖKO 
munkacsoport vezetője 

Kajos Péterné Intézményvezető 
Piringer Zoltán Igazgatóhelyettes 
Krár Viktória Földrajz-matematika szakos tanár 
Horváthné Bence Éva Magyar-könyvtár szakos tanár 
Klock Lászlóné Tanító, tehetség munkaközösség vezetője 
Wachtler Ildikó Német nemzetiségi tanító 
Bánkuti Szilvia Matematika-testnevelés szakos tanár 
Ihászné Erdélyvári Mónika Magyar-német szakos tanár, osztályfőnöki 

munkaközösség vezetője 
Psóra Cecília Háztartástan-ökonómia szakos tanár, 

napközis munkaközösség vezetője 
Gombás Szabolcs Biológia-testnevelés szakos tanár, 

testnevelés munkaközösség vezetője 
 

2. Célkitűzéseink: 

 

Környezettudatos gondolkodás, életvitel kialakítása. Az iskola növelje a tanulókban a természet 
szeretetét, kapcsolódjanak be a környezetünk hagyományainak, értékeinek megőrzésébe, 
gyarapításába. Az iskola teremtsen, tükrözzön mintákat. 
A példamutatás mellett fontos a szemléletformálás, melynek alapja a lelki egészség megőrzése, 
helyreállítása, így a környezettudatos gondolkodás belő értékké, meggyőződéssé válik. Egészséges 
életmódra nevelés, mértéktartó, takarékos életvitel kialakítása. 
Testi-lelki egészségre nevelés egységét szeretnénk megteremteni, amely a fenntartható fejlődés 
alapját szolgálja. 
Nagy hangsúlyt fektetünk az együttműködés erősítése, hisz a Földet is csak együtt, közösen tudjuk 
megmenteni. 
 
 

3. Feladataink a következőképpen valósultak meg: 
- Szeptemberben a csoport tagjaival közösen elkészítettük az éves ÖKO munkatervünket a 

fenntarthatósági szempontok figyelembevételével. 
- Megtörtént az orvosi és védőnői szűrések, oltások időpontjának egyeztetése. 
- Beindult az iskolatej és iskolagyümölcs program. Közel 350 tanuló érintett.  
- Megkezdődött a szelektív hulladékgyűjtés.(elem, PET palack) – közel 30 zsák PET palackot 

gyűjtöttünk a hónap folyamán.  
- Beindultak a testi egészség megőrzését szolgáló programok (úszás, sporttevékenységek). 
- A projekt-hét keretén belül erdei iskolai programokon volt több osztályunk. 13 osztály vett részt 

erdei iskolai programon. A gyerekek nagyon jól érezték magukat.  
- Az iskolaszépítési program keretében a gyerekekkel közösen zöld növényeket ültettünk, 

amelyeket az esővízzel locsoltak az év folyamán. Közel 50 új növényt tudtunk telepíteni.  
- A Takarítási világnapról az iskolarádión keresztül emlékeztünk meg, amelyet ugyanazon a napon 

az iskola környékének megtisztításával zártunk. Az intézmény teljes tanulóközössége érintett 
volt a fenti eseményen.  



- A hónap végén bekapcsolódtunk az autómentes nap programjaiba, versenyt hirdettünk, melyik 
osztályból jönnek aznap a legtöbben gyalog vagy kerékpárral. 279 gyerekünk érkezett aznap 
gyalog vagy kerékpárral, rollerrel. A versenyt a 6.a osztály nyerte.  

- A tanév elejétől rajz-technika órákon újrahasznosítható anyagokat használtunk, amelyekből 
különféle tárgyakat készítettek a gyerekek. 

- Beindultak a szakkörök, tehetségműhelyek. 20 tehetségműhely kezdte meg közel 200 tanulóval 
a munkát.  

 

- Októberben létrehoztuk az ÖKO faliújságot, ahol folyamatosan tájékoztatást nyújtottunk a 
témakörben végzett tevékenységeinkről. Ezt a tanév végéig rendszeresen megtettük. Havonta 
számoltunk be a iskolát érintő öko eseményekről, ill. itt tettük meg a különféle felhívásokat, 
kerültek ki plakátok, jeles napok leírásai.  

 
- Október 4-én az Állatok világnapján kisállat kiállítást szerveztünk, illetve a tanórákon a gyerekek 

prezentációkat mutattak be kedvenceikről. Két termet is igénybe vett a program. Több mint 40 
kisállatot mutattak be a gyerekek, amelyet a többiek nagy érdeklődéssel tekintettek meg.  

 
- A tantárgyi integrációt megvalósítva a gyerekek által technikaórán készített madáretetőket (6 

db) kihelyeztük az iskola hátsó udvarán, majd egész tavaszig figyeltünk a szárnyasok etetésére. 
 
- Novemberben jelentkeztünk az ÖKO divatbemutató pályázatra, ahol minden évben számtalan 

tanulónk mutatja meg kreativitását. Ebben az évben egy ruhakölteményünk I. helyet kapott, 
amely révén bekerültünk a megyei újság hasábjaira. Nagyon büszkék vagyunk!  

 
- A Füstmentes napon felhívtuk a tanulók figyelmét a káros szenvedélyek által okozott 

betegségekre, problémákra. Tanulóink 13 plakáttal hívták fel a tanulóközösség figyelmét a káros 
szenvedélyekre.  

 
- Az egészségvédelmi napon az alsó és felső tagozat számára több helyszínen megvalósuló projekt 

délutánt szerveztünk.  Alsó tagozaton 6 állomáson próbálhatták ki a csapatok az ügyességüket, 
tudásukat. A felsősök pedig egy téma feldolgozásában jeleskedtek. Közel 50 fő felsős tanuló 
élvezhette a délutánt.  

 
- Nagyon lényegesnek tartottuk az érzékenyítő programot, ami szintén ebben a hónapban 

valósult meg. A gyerekek találkozhattak fogyatékossággal élő emberekkel, akik 
élettapasztalataikról meséltek. Négy helyszínen volt lehetőségük megtapasztalni a másságot. A 
felsős évfolyamok két csoportban forgószínpad jelleggel vettek részt a tevékenységben. 180 
tanuló kapott lehetőséget.  

 
- Decemberben beindult a sport tevékenységek szélesítését szolgáló korcsolya program, amelyet 

nagy szerencsénkre az iskolánk udvarán felállított műjégpályán gyakorolhattak a gyerekek.  
 
- Az adventi időszakban számtalan diákunkat be tudtuk vonni a cipősdoboz akcióba, ahol a saját 

játékaikat, könyveiket, az általuk készített ajándékaikat ajánlották fel az arra rászorulóknak. A 
gyerekek és szülők összesen 63 cipősdobozzal segítették a programot. Ugyanezt szolgálja az 
évek óta hagyományosan szervezett karácsonyi zsibvásár, ahol a tanulók a saját készítésű 



portékáikat kínálják a többiek számára. Az ebédlőben ilyenkor több mint 100 résztvevővel alakul 
ki a vásári hangulat.  

 
- Februárban több alkalommal is megemlékeztünk az ÖKO-hoz kapcsolódó világnapokról az 

iskolarádión keresztül, illetve a faliújságon.  
 
- Márciusban beneveztünk a Víz világnapi programsorozatba, számtalan diákunk ért el megyei 

helyezést a kiírt pályázatokon. (művészeti és irodalmi). A pályázatokon művészeti kategóriában 
43 pályamunka került beadásra, míg az irodalmi területen 12 vers és irodalmi alkotást küldtünk 
be. Szép teljesítmény!  

 
- A tavasszal hagyományos papírgyűjtésünkön ismét közel két tonna papírt gyűjtöttünk 

áprilisban. 
 
- Tavasszal megszépült iskolánk belső környezete a húsvét jegyében ÖKO-san!  
 
- A Föld napján iskolánkban is lekapcsoltuk a villanyt.  
 
- Több osztályunk is bekapcsolódott a CETELEM által kiírt pályázatba, ahol az egyik alsós 

osztályunk háromnapos erdei iskolai programot nyert. Így 22 tanuló szerzett környezeti élményt  
a program során. Gratulálunk a pályázathoz!  

 
- Május- júniusban a jó idő beköszöntével több családi program valósult meg, ahol a közlekedési 

eszköz a kerékpár volt, kihangsúlyozva az egészséges életmódra nevelést.  
 
- A Madarak és Fák napján a tanulóink ÖKO akadályversenyen vettek részt, a kollegák által 

összeállított forgatókönyv alapján.  
 
- Az iskolánk előtt található parkban megszervezett Madárbarát napon tanulóink nagy örömmel 

vettek részt. A délutáni programon 32 tanuló figyelhette meg az odúvizsgálatot és az élő 
állatokkal kombinált előadásokat. A gyerekek kedvence a róka volt.  

 
- A nyári Erzsébet táborok szervezésénél a tematikus program összeállítása során nagy hangsúlyt 

fektettünk az ÖKO programok beépítésére. Közel 150 gyerek jelentkezett.   
 

 

A munkacsoport vezetőjeként köszönetet szeretnék mondani kollegáimnak az ÖKO program 
megvalósításában nyújtott lelkiismeretes munkájáért!  

 

Mór, 2020. 06. 22. 

          Gulyás Adrienn  


