„Az ember nemcsak azért felelős, amit tesz,
hanem azért is, amit nem tesz meg”

Protagórasz

Ökoiskolai Munkacsoport éves beszámolója
2018-2019 tanévre

1 .Előzetes tevékenység az ökoiskolai munkacsoport megalakítása volt
2018. augusztus

Tagok:

Rác- Kaiser Rita

ÖMCS vezetője, biológia-földrajz szakos
tanár

Kajos Péterné

Intézményvezető

Arady Emőke

Művészeti munkaközösség, DÖK vezető

Piringer Zoltán

Igazgatóhelyettes, történelem- média
szakos tanár

Horváthé Bence Éva

Közalkalmazotti Tanács vezetője, magyar
–könyvtár szakos tanár

Kőhidi Gitta

Alsós munkaközösség tagja, tanító,
Tehetség munkaközösség vezetője

Wachtler Ildikó

Német nemzetiségi tanító, vezetőségi tag

Végh Balázs

Idegen nyelvi munkaközösség tagja, angol
szakos tanár

Bánkuti Szilvia

Matematika és a testnevelés
munkaközösség tagja, matematikatestnevelés- angol szakos tanár

Ihászné Erdélyvári Csilla Osztályfőnöki munkaközösség vezetője,
magyar- német szakos tanár
Psóra Cecília

Napközis munkaközösség tagja,
háztartástan-ökonómia szakos tanár

Gaálné Kertai Zsuzsa

Napközis munkaközösség vezetője, tanító

A tanév során Végh Balázs távozott az iskolából .
2. Célkitűzéseinket teljes mértékben megvalósítottuk, mert az év során az
iskola zöld mintákat teremtett és tükrözött. Sikerült növelni a tanulókban a
természetszeretet, bekapcsolódtak a közvetlen környezetük hagyományainak,
értékeinek megőrzésébe és gyarapításába.
Minden téren és tevékenység során segítettük a környezettudatos
gondolkodás és életvitel kialakulását, az egészséges életmódra nevelést,a

mértéktartó és takarékos életvitelt. A környezettudatos szemlélet a tanulók
mindennapi életének részévé vált beépült a családok mindennapjaiba -a
„zöldköznapok” megteremtésével.
Megítélésünk szerint nagy mértékben kezdenek érzékeny és felelős tagjai
lenni a közvetlen és tágabb környezetüknek és felismerik az esetleges
környezeti konfliktusokat, magatartásukkal megpróbálják megelőzni és
megoldást keresni a felmerülő kérdésekre.
Iskolai rendezvényekre a kevésbé feldolgozott ételeket kezdik előnyben
részesíteni.
Szeptember hónapban megvalósult az éves munkatervek elkészítése a
fenntarthatósági szempontok beépítésével , a védőnői , az osztályfőnöki órák,
orvosi és védőnői szűrések, oltások időpontjait is e szerint egyeztettük.
Megalakult a Zöld stáb, elkezdte működését az agyagszakkör (40 fő), akik
tevékenységükkel és alkotásaikkal ismét rangos helyezéseket értek el
pályázatokon.(Katasztrófavédelmi és Víz világnapi pályázat)A csoportot közel 30
tanuló alkotja
Az őszi hulladékgyűjtés és a tavaszi papírgyűjtés idén is sok felesleges papírral
csökkentette a környezet terhelését. Minden tanuló hozott papírt (400 fő), így
közel 15 tonna lett a végeredmény.
A gyerekek aktívan gondozták a beltéri növényeket, és november hónaptól
madáretetőket helyeztek ki a hátsó udvarba illetve rengeteg madáretető
gazdagította az iskola párkányait is ahová a madarak a nagy zaj ellenére is
szívesen látogattak. Az etetők feltöltése a tavaszig folyamatosan pótolva lett.
Összeségében kilenc „étkező” helyet készítettünk a kis állatok számára.
A tantermek és az iskola ünnepi (húsvét, karácsony stb.) dekorációit „ökosan”
oldottuk meg, sok hulladék vagy természetben gyűjtött anyag felhasználásával.
A környezetvédelmi és hagyományőrző – ill. a jeles napokra való
megemlékezést megtartottuk az iskolarádióban , városi keretben az éves
munkatervhez igazodva. A bemondó Furtenbacher Dorina 8.b osztályos
tanuló volt. A programokat tanulóközössége 100 % - a hallhatta.
A Takarítási- Világnapon az iskola környékén a napközis csoportok szemetet
szedtek. 15 csoport tisztította meg az intézmény környezetét. Kb. 300 tanuló
vett részt a programon.

Idén nagyobb népszerűségnek örvendett az iskolatej és iskolagyümölcs
program. Többen fogyasztottak rendszeresen a gyümölcsökből, és nem
dobálták el az ebédhez kapott gyümölcsöket sem. Sokszor hoztak otthonról
maguk is gyümölcssalátákat, amiket a folyosókon tízórais szünetben sétálva
csodálhattunk meg. Iskolatejet 200 fő, iskolagyümölcsöt 275 fő kap.
Megvalósult a Határtalanul program, aminek keretében idén Horvátországba
látogattak el a 7. évfolyamos diákok.
Az őszi erdei iskolai programok is lezajlottak a kitűzött terveknek megfelelően .
Folyamatosan frissült az Öko-faliújság, amire a gyerekek munkái is felkerültek a
kitűzött témákban. Az évszakoknak megfelelően 4 alkalommal töltöttük fel új
tartalommal a faliújságot.
A használtelemgyűjtőt és a palackösszenyomót a gyerekek, a pedagógusok és
az alkalmazotti kör az elmúlt évekhez hasonlóan rendszeresen használta.
Részt vettünk az Ökoruhapáyázaton ahonnan különdíjakat hoztunk el. A
pályázatban 5 modell és 12 segítő érte el a fenti sikert. Gratulálunk!
A tervezett úszás is sikeresen megvalósult erősítve a gyermekek váz és
izomrendszerét. A korcsolya, egy hónapos késéssel, de a téli-kültéri sportok
szeretetét növelte. A programokban az iskola összes tanulója (400 fő)
lehetőséget kapott.
Radnóti - napon a tervezett tanulmányi versenyeken sok diák mérettette meg
magát. A virágkiállításra sok csodálatos alkotás érkezett idén is. Osztályonkétn
készültek a remekművek (19 alkotás). A Radnóti –éjszakája program is sok
családot hozott be az iskolába ahol a kollégák és a gyerekek is nagyon jól
érezték magukat.
A családi napok sikeresen erősítették az intézmény és a család közti
kapcsolatokat.
Idén a Zánkai- Erzsébet tábori pályázatunk sajnos nem nyert ezért ez a program
nem valósul meg.
Jelenleg a nyári napközis táborok szervezése folyik, amikre a következő 2
hétben kerül sor, sok kisgyermek részvételével, környezettudatos tematikus
program megvalósításával.

Szeretnék köszönetet mondani kollegáimnak, akik nélkül nem sikerült
volna a programok megvalósítása.

Rác - Kaiser Rita

