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Az idei tanév egyik kiemelt feladata az ökoiskolai pályázat benyújtása volt. Ennek beadása 

szeptember 30-ig történt meg, novemberben értesültünk sikerességéről és igazgatónő 

december 10-én vehette át az Emberi Erőforrások Minisztériumában az ökoiskolai címet. Az 

előkészítő szakaszban iskolánkban 1 fő ökoiskolai koordinátor képzésben vett részt az Zöld 

Akció Egyesület szervezésében. Megalakítottuk az ökoiskolai munkacsoportot, melynek 

tagjai:  

Csépányné Szabolcsik Erika                                igazgató 
Varga Erzsébet                                                      ökoiskolai koordinátor 
Bukszárné Kalas Judit                                          DÖK munkáját segítő tanár 
Szakáczkiné Géczi Anna                                      reál munkaközösség 
Seres Vanda                                                          humán munkaközösség 
Bukszár Gáborné                                                  hitéleti munkaközösség 
Novákné Kiss Nóra                                               Barátság-ház 
Pásztor Fanni                                                        DÖK képviselő. 
Elkészítettük ökoiskolai munkatervünket, egyeztetése megtörtént a Szülői Munkaközösség 

tagjaival és a DÖK-kel. Az ökoiskolai munkaterv programjai összhangban és átfedésben 

vannak az intézményben működő többi munkaközösség programjaival. 

Az első félév során megvalósult tevékenységeink: 

Ökofaliújág hoztunk létre, melyet rendszeresen frissítünk, tartalmával szeretnénk a 
környezettudatos gondolkodásmódot elősegíteni, aktuális információkkal szolgálni, valamint 
interaktív feladatokkal aktivitásra késztetni a tanulókat. 
A Barátságház lakóterének kitakarítása, berendezése, dekorálása 

Október 3-7-ig hulladékgyűjtés valósult meg a DÖK szervezésében. A műanyagkupak 
gyűjtése a tanév során folyamatos. 
Cigány hittanos találkozó és családi nap került megszervezésre október 5-én. 
November 25-én csatlakoztunk a Ne vásárolj semmit! elnevezésű felhíváshoz a DÖK 
kezdeményezésére. 
Adventi időszakra minden osztály koszorút készített őszi termések felhasználásával. 
Felhívással fordultunk a gyerekekhez, hogy osztályonként készítsenek madáretetőt, melynek 
eredményét több helyen láthatjuk az iskola területén.  
A Barátságház tanulói őszi betakarítást végeztek és feldolgozták a ház körül termett 
zöldségeket, gyümölcsöket, késő ősszel adventi koszorút készítettek. 

Sajnos az október 4-re tervezett Zöld Nap tanösvényen tervezett programjai a mostoha 

időjárás következtében elmaradtak, ezért a második félévben kiemelt feladatunk kell, hogy 

legyen a tanösvény osztályonkénti meglátogatása. Még a téli időszakban el kell készítenünk 

az ösvény állomásainak bemutató tábláit, tablóit, amely az enyhébb idő beállta után 

mindenképpen kerüljön elhelyezésre az osztály részére kijelölt helyen, állomáson. 


