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- Az Ökoiskola munkaterveinek elkészítése időben megtörtént a tanév elején. 

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

A DÖK képviselői részt vállaltak az ökoiskola programjainak megvalósításában. 

Folyamatosan zajló programok: 

- Az Energiajárőr szolgálat folytatja munkáját. 

- A környezeti szempontból előnyös beszerzések kivételezése lezajlott, valamint 

környezetbarát termékek beüzemelése is megtörtént az intézményben. 

A kollégium nyílászárócseréje energetikai korszerűsítése befejeződött a további 

pályázati lehetőségek keresése Messzi- Szabó Károly jóvoltából zajlik. 

- A beltéri növényzetek ápolása elsősorban környezetbarát szerekkel történik. 

- Testnevelő tanáraink segítségével a szabadtéri sportpályák rendeltetésszerűen 

működnek, illetve a diákoknak lehetőségük van kenutúrákon illetve kerékpártúrákon 

részt venni.  

- 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)  

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

- A téli csúszásmentesítés lehetőség szerint környezetbarát termékekkel történik. 

Éves programok: 

- A szeptember 15-én tartott országos „TeSzedd” szemétgyűjtési akció az egész iskola, 

és a helyi szervezetek bevonásával zajlott. az iskola diákjai osztályfőnökeikkel és 

kísérő tanárokkal a város kijelölt területeink szedték a szemetet. 
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- A szeptemberi OMÉK rendezvényen az iskola diákjai részt vettek, ahol a 

mezőgazdaság és élelmiszeripar korszerű, környezetkímélő eljárásait is 

megismerhették.  

A kiállításon lehetőségük volt megtekinteni és kipróbálni azt a környezeti nevelési 

eszközt, a mYnest madármegfigyelőt, melyeket a  Nádland Kft és Máté Bence 

természetfotós, valamint  Dr. Bálint György (Bálint gazda) által közösen tervezett, 

fejlesztett. 

- Az iskola diákjai az egészséges életmód jegyében részt vettek a városi diáknapon és a 

sportnapon. 

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

nevelés a helyi polgárok bevonásával megtörtént. 

- Az októberi élelmezési világnap az egészséges táplálkozás jegyében zajlott le részben 

saját termelésű termékekkel. Az alapanyagokat nemcsak az iskola állította elő, hanem 

az iskola diákjai otthoni saját termékeit is felhasználták a diákok és a kollégák saláták, 

szendvicsek készítéséhez, melyet aztán közösen fogyasztottunk el. 

- Az egészségnap programjai zömmel az egészséges életmódra hívták fel a figyelmet, 

ezen kívül az öko munkacsoport szervezésében hulladékgazdálkodással kapcsolatos 

tájékoztató kisfilmet nézhettek a diákok, valamint az érdeklődők környezettudatos 

tesztet tölthettek ki, ezen kívül tájékoztatást kaphattak a termékeken megjelenő 

különböző ökocimkék jelentéséről. 

- Novemberben vettek részt az iskola diákjai a Komposztálás Ünnepnapja 2017 

programon, melynek keretén belül Görög Mariann tanárnő irányításával a diákok a 

tangazdaságban lévő komposztrakást alakították át kerettel rendelkező komposztálóvá. 

A programról készült beszámolót elküldtük, de sajnos díjazásban nem részesültünk. 

- A tavaszi Életmentő Üveg üveggyűjtési akcióban résztvevő 11 B osztály Kádár 

Krisztina tanárnővel meghívást kapott a program eredményként vásárolt újraélesztő 

gép átadásán a helyi buszközpontban. 
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- A „Mentsünk meg egy kertet” program keretében kollégáink és segítő diákok 

folyamatosan járnak gondozni a megmentett kertet. (Görög Mariann, Tarjányi 

Ágoston), valamint munkájukért novemberben díjat vehettek át. 

- Iskolánk részt vett a Európai Hulladékcsökkentési Hét programon, ahol a választott 

projektünk az újrahasznosítás volt illetve a kidobott anyagok új értékteremtése. A 

program keretein belül megunt, de még használható dolgokat hozhattak a diákok és 

kollégák az iskolai gyűjtőhelyre.  

- Iskolánk minden évben részt vesz a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szervezte 

Szeretetdoboz programban is. Idén a két programot összevontuk „Új Élet a 

Cipősdobozban” néven és a behozott használt játékokat, könyveket, ruhákat cipős 

dobozokba csomagolva juttattuk el első sorban határon túli rászoruló kisgyermekek 

részére. A programban segítő osztály a 12/A volt, akik felkeresték a városi 

cipőüzleteket is, hogy kidobandó cipősdobozokat hasznosíthassunk újra 

ajándékdobozként. 

- Az Ökoiskolánk 2017-es tevékenységéről szóló, kötelezettségeink közé tartozó online 

monitoring elkészült. 

- Fűts Okosan vándorkiállítás bemutatása februárban iskolánkban. Tájékoztató 

vándorkiállítást tekinthettek meg a diákok a különböző fűtési lehetőségekről. 

- MEZGÉS nap alkalmából a diákok a város különböző részein szedték a szemetet, 

majd a tangazdaságban sportos vetélkedők és kikapcsolódási lehetőség várta őket. 

 

 

Kiskunfélegyháza, 2018. június 15. 

 


