
 

 

Az ökoiskola beszámolója a 2020/2021-as 

tanév II. félévére 

 

 

 

 

Kiskunfélegyháza, 2021. június 15. 

 

 

 

Összeállította:      Jóváhagyta:   

Seres Gabriella        Rózsa Pál 

 öko-munkacsoport vezető        igazgató 

 

 



- 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. 

- Az adminisztrációs, irodai feladatok ellátásához újrahasznosított papírt használ az 

iskola. 

- A nyomtatások számát a legszükségesebbre csökkentjük, tudatosan a még 

felhasználható lapokat gyűjtjük jegyzetkészítés céljára. 

- Igyekszünk környezetet kevésbé terhelő vegyszereket használni a takarítások során. 

- A beltéri növényzetek ápolása elsősorban környezetbarát szerekkel történik. 

- Testnevelő oktatóink 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, 

komposztálás)  

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

- A téli csúszásmentesítés lehetőség szerint környezetbarát termékekkel történik. 

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

tanagyag mellett a biogazdálkodásba is enged betekintést. 

- A tangazdaságban kihelyezett sorszámozott, nyilvántartott madárodúk figyelése 

folyamatos. 

 



Második féléves programok: 

A 2020/21 tanév második féléve is digitális munkarenddel kezdődött, így a programok 

lebonyolítása is online formára szűkült. 

Az iskolában folyamatosan zajló programok a lehetőségekhez mérten zajlanak: 

 szelektív hulladékgyűjtés  

 újrahasznosított papír használata az adminisztrációs feladatok során 

 környezetbarát vegyszerek használata a takarításhoz 

A Fenntarthatósági Témahét keretén belül Vas Hajnalka kolleganő elvégezte a Young 

Innovators programot.  

"A Young Innovators program egy kihívás alapú oktatási program, amely során a 12-18 éves diákok 

egy valós, klímaváltozáshoz kapcsolódó problémát oldanak meg 4-5 fős csapatokban. A program a 

klímaváltozással kapcsolatos kihívások rendszerszintű megoldása mellett kreatív gondolkodásra, 

valamint az innovációs képességeik használatára ösztönzi a fiatalokat.ˇ” 

 

Szintén a Fenntarthatósági Témahét programjain belül az Országos Erdészeti Egyesület által 

szervezett erdőismereti vetélkedőn 4 csapa indult iskolánkból Kádár Krisztina és Vas 

Hajnalka segítségével. A 182 csapatból a Mezgés csapatok közül a Láthatalan Csajok a 14. 

helyen, a Mezgés Makik a 18. helyen, a DKJ-Természetbúvárok a 33. helyen és a 

Fotoszintetizátorok a 138. helyen végeztek. 

Az Agrárminisztérium a BIESEL Gumicsizmás természetvédelmi programja keretében 

hirdetett országos „Az életet adó víz”című versenyén a 10-12. évfolyamosok összesítésében a 

13. helyen végzett a Mezgés csapata. Sajnos 12 helyezett jutott tovább a döntőbe. 

Három Mezgés tanuló részt vett az Alma zöld konferencián: Szécsényi János 11/B, Hack 

Terézia Róza és Gombos Zsanett 10/B. 

A Kahoot nyereményjátékon helyezést nem értünk el, Hack Terézia Róza azonban a 80 

résztvevő közül a 17. helyezést érte el. 
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