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- Az Ökoiskola munkaterveinek elkészítése időben megtörtént. 

- Az Ökoiskola munkaterv egyeztetése a DÖK-kel és az SZM képviselőivel megtörtént. 

A DÖK képviselői részt vállaltak az ökoiskola programjainak megvalósításában. 

- A Mezgé Pikniken az Ökoiskola is kivette a részét, valamint a fenntarthatóságra 

nevelés a helyi polgárok bevonásával megtörtént. 

- Az élelmezési világnap az egészséges táplálkozás jegyében zajlott le. 

- A téli csúszásmentesítés lehetőség szerint környezetbarát anyagokkal történik. 

- A Mezgés nap szabadtéri programjai az esős időjárás miatt meghiúsultak, így a 

szemétszedés is, de ökológiai műveltségi vetélkedőn részt vehettek a diákjaink, ami 

nagy létszámban meg is történt. 

- A szakmák hete és a szakmák éjszakája programokon a látogatók természetbarát 

gyurmát próbálhattak ki, egészséges chipseket, zöldséget, gyümölcsöt kóstolhattak  

- Az Energiajárőr szolgálat tovább folytatja munkáját. 

- A környezeti szempontból előnyös beszerzések kivételezése lezajlott, valamint 

környezetbarát termékek beüzemelése is megtörtént az Intézményben. 

- A beltéri növényzetek ápolása elsősorban környezetbarát szerekkel történik. 

- Testnevelő tanáraink segítségével a szabadtéri sportpályák rendeltetésszerűen 

működnek.  

- Az iskolai dekorációk, teremdekorációk készítése elsősorban környezetbarát anyagok 

segítségével történik. 

- Szelektív hulladékgyűjtést szerveztünk az iskolában. (PET palack, használt olaj 

összegyűjtése, értékesítése zajlik folyamatosan, illetve a szárazelem gyűjtése) 

valamint a 10/B osztály Kádár Krisztina tanárnővel részt vett a városi Életmentő Üveg 

gyűjtési akcióban, amiért díjazásban részesültek. 

- Messzi- Szabó Károly segítségével pályázati lehetőségeket kerestünk az iskola 

energetikai korszerűsítésére. 

- Az iskolaudvar és a tanüzemek zöld felületeinek gondozása folyamatosan zajlik. 



- A tangazdaságban a komposztáló üzemel.  

- A tangazdaságban Tarjányi Ágoston segítségével bioszakkör működik. 

- Madárijesztőket készítettünk természetes és újrahasznosított anyagokból, amelyeket a 

tangazdaságban helyeztünk el. 

- A „Mentsünk meg egy kertet” program keretében jutalmul kapott madárodú 

kihelyezése történt meg az iskola udvarára, és a program keretében kollégáink és 

segítő diákok folyamatosan járnak gondozni a megmentett kertet. (Görög Mariann, 

Tarjányi Ágoston) 

- „Ökosarok” készítése túlnyomórészt környezetbarát anyagokkal, a diákok saját 

készítésű plakátjai kerültek fel rá a fenntarthatóság, környezetvédelem, megújuló 

energiaforrások, hulladékgazdálkodás, elektromos autó, környezetbarát szerek 

használata témakörökben. 

- A Bács-Kiskun Megyei Vadászhölgyek Egyesülete és az Országos Magyar 

Vadászkamara Bács-Kiskun Megyei Területi Szervezete által szervezett „Kedves erdei 

emlékem” rajzpályázat meghirdetésre került, iskolánk néhány tanulója részt vett a 

versenyen. 
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