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2018. 08. 29-én tájékoztató előadás a fenntarthatóságról - /összevont tanévnyitó értekezlet/ 

Az ÖKO munkaterv 2018. szeptemberében elkészült.  

Munkaértekezlet 2018. szeptember 12.-Környezeti fenntarthatóság éves feladatainak 

megbeszélése. 

Folyamatos feladataink: 

Az iskola környezetének gondozása: az ősz folyamán az iskola tanulói segítségével 

összegyűjtöttük a lehullott faleveleket. 

A Madárbarát kert gondozása, madáretetők javítása, madáreleség kirakása folyamatos volt  

Az etetők és odúk száma kevesebb lett. Ezért kéréssel fordultam az osztályfőnökökhöz egy új 

madáretető készíttetésére és kihelyezésére. Az 1 osztály szülei 4 új etetőt készítettek 

kérésemre. Sajnos nem minden osztály tett eleget a kérésnek, de ennek ellenére  jó a 

végeredmény.Minden osztály feladata volt, hogy folyamatosan tele legyenek az etetők  

madáreleséggel. Az ősz folyamán kétszer minden etetőt feltöltöttünk, januártól- március 

végéig folyamatos volt a feltöltés. 

Az iskolai szintű hulladékgyűjtés az ősz és tavasz folyamán megtörtént, elégedettek 

lehetünk az eredménnyel.  

A tantermekben,  folyosókon a növények gondozása folyamatos volt. 

Az ÖKO faliújság egész tanévben látható, aktuális frissítések megtörténtek. 

Minden hónapban az iskolai rádió adásaiban van ÖKO műsor, ami mindig az aktuális havi 

információkat tartalmazta. 

Szeptemberben 10 fő részvételével ÖKO szakkör indult, melynek tagjai elsősökből álltak, 

témái lefedték a környezeti fenntarhatóságot. A szakkör tagjaival ősszel és tavasszal 

összeszedtük a szemetet az iskola környékéről és a madár eleség kirakása is folyamatos 

volt..Többször előfordult, hogy 3- 4 alkalmi tag is volt, az érdeklődés miatt. Örülök, hogy 

minden foglalkozás az olvasóteremben lehetett,  így lehetőség volt az IKT eszközök 

használatára. Aktívak és befogadóak voltak. 

Az osztályok tisztántartása is kiemelt feladat, amire nagy figyelmet fordítottunk. 

Az iskolai hagyományokhoz kötődő projektek  sikeresek voltak, több új elemet is 

tartalmaztak. Teljes egészében lefedték a környezeti fenntarthatóságot./ szüreti mulatság, 



egészségnevelési hónap, környezetvédelmi projekt /Ahová lehetett több osztály kerékpárral  

ment. 

Márciusban a 2. és 4. osztály beültette az iskolai konyhakertet. 

Márciusban volt  a - Családi egészségnap – sikeres rendezvény volt. 

A sportversenyeken ősszel és tavasszal kiemelkedő eredmények születtek, igazán büszkék 

lehetünk gyerekeinkre és tanáraikra. /  PL:országos 2. hely magasugrásból/ 

Nagy  menyiségű kutyaeledelt  gyűjtött az iskola a menhely számára. Sok kutyáknak való 

játék is összegyűlt. 

Márciusban  3 osztály vett részt a fenntarhatósági témahét feladataiban. Az 1.e osztály 5 

órában – 5.e és 5. g tanlói 2-2 órában és ezek a tanulók vettek részt a Te Szedd! – országos 

akcióban, iskolánkból összesen 50 fő. 

További feladataink: 

Szeretném, ha megmaradna ez a lelkesedés mind tanulók és a nevelők részéről. Az egyre 

bővülő környezettudatos programjaink maradjanak ilyen színvonalasak és változatosak. A 

gyerekek fogékonyak a tudatos környezetet védő magatartásra, ezen az úton kell 

továbbhaladni. 

 


