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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 zajlik a további pályázati 

lehetőségek keresése Messzi- Szabó Károly jóvoltából zajlik folyamatosan. 

- 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. 

- A Mentsünk meg egy kertet program a kollégák és diákok segítségével folyamatosan 

zajlik 

- Az iskola tangazdaságában a zöldség-gyümölcs termesztéssel kapcsolatos oktatás a 

tanagyag mellett a biogazdálkodásba is enged betekintést. 
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Első féléves programok: 

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

polgárok bevonásával megtörtént, környezetbarát, természetes anyagokból történő 

dekorációk, termőföldtől az asztalig elv megvalósulása az ételek készítésénél. 

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

saját termelésű termékekkel, termőföldtől az asztalig elv érvényesülése. 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 az ökológiai lábnyommal kapcsolatos 

tesztet tölthettek ki, ezen kívül tájékoztatást kaphattak a termékeken megjelenő 

különböző ökocimkék jelentéséről. 

 

Második féléves programok: 

 

- A Magyar Madártani intézet jóvoltából sorszámozott madárodúk kerültek kihelyezésre 

a tangazdaságban. Az odúk különböző méretű madarak számára lettek kialakítva, a 

jövőben a diákok bevonásával történi majd a figyelésük, nyomonkövetésük, melyről 

az intézet számára beszámolókat kell készíteni. 

- A Fenntarthatósági témahét programhoz minden évben csatlakozik iskolánk, így idén 

is. A program keretein belül facsemete ültetésre volt lehetőség. A facsemetét 

megigényeltük, viszont a kialakult digitális munkarend és országos megszorítások a 

facsemete leszállítását meggátolták egyelőre. 
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- Iskolánk jelentkezett a Zöld Gömb című televíziós vetélkedőre, a témája a 

környezettudatosság, a fenntarthatóság. Jelenleg a selejtezés zajlik, a jelentkező 

iskolák közül kiválasztanak 18 iskolát, akik 3 darab hatos csoportba lesznek sorsolva, 

ezekből kerül  a döntőbe 2-2 csapat, így a döntőbe 6 csapat verseng a győzelemért. 

- A vetélkedőbe iskolánkat beválogatták, október 17-én lesz a tv felvétel, melyen az 

iskolai 4 fős csapat megmérettetik.  
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