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A tanév során a következő feladatokat sikerült megvalósítanunk:  

 Az iskolai élet minden területén törekedtünk a fenntartható fejlődés szempontjainak figyelembe 

vételére, takarékoskodtunk az energiával, vízzel és a papírral. 

 A folyosókon, termekben figyelemfelhívó ábrákat helyeztünk el, melyek a vízzel és energiával 

kapcsolatos takarékoskodásra hívták fel az iskolaközösség minden tagjának figyelmét. Az 

ábrákat a gyerekekkel közösen, és az ötleteik alapján készítettük el. 

 Szelektíven gyűjtöttük a papír, műanyag, szárazelem hulladékokat. Minden osztályteremben 

külön papírgyűjtő kukát helyeztünk el. 

 Ősszel és tavasszal E-hulladék és papírgyűjtést szerveztünk. 

 Nemcsak az iskola belső környezetének a szépítését és otthonosabbá tételét tartottuk 

fontosnak, hanem sokkal nagyobb figyelmet fordítottunk az iskola udvarának rendezésére, 

megóvására. Ebbe a tevékenységbe tanulókat is igyekeztük bevonni.  

 A tél folyamán megszerveztük a téli madáretetést, amelyet tanulóink nagyon lelkiismeretesen 

és körültekintően végeztek.  

 Az iskolai faliújságunk frissítésén folyamatosan gondoskodtunk. A faliújságon igyekeztünk a 

jeles környezet - és természetvédelmi napokhoz kapcsoló dekorációkat, ismertető cikkeket 

elhelyezni.  

 A karácsonyi ünnepkör is tartalmazott környezeti neveléssel kapcsolatos elemeket. A 

karácsonyi kézműves foglalkozás, az iskolai és osztálytermi dekorációk elkészítésénél 

törekedtünk újrahasznosítható, természetes, többször felhasználható anyagok alkalmazására. 

 A Föld napja alkalmából takarítási akciót szerveztünk. 

 A Fenntarthatósági témahéten változatos programokkal igyekeztünk tanulóink figyelmét 

felhívni az egészséges életmód és a fenntartható fejlődés szempontjainak fegyelembe 

vételére. 

 Iskolánkban ebben a tanévben is nagy népszerűségnek örvendett az iskolagyümölcs program. 

Az iskolagyümölcs program célja a hazai gyümölcsfogyasztás növelésének elősegítése, az 

ifjúság táplálkozási szokásainak javítása, a köznevelési intézményekben tanuló gyermekek friss 

zöldséggel, gyümölccsel vagy gyümölcslével történő ellátása. A gyerekek ízletes, zamatos 

almafajtákat kóstolhattak egész tanévben. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy 

tanulóink kedvelik, sőt kifejezetten keresik a gyümölcsöt. Félévente 2 alkalommal friss 

zöldségekből összeállított kóstoló is szerepelt az egészséges ételek népszerűsítését célzó 

programban. 

 Az ökoiskolai rendezvényeink, programjaink kiváló lehetőséget biztosítottak tanulóink 

személyiség- és együttműködési készségének fejlesztésére. 

Elmondhatjuk, hogy iskolánk ökoiskolai munkatervében kitűzött célkitűzéseink, feladataink nagy részét 

az iskola minden dolgozójának, tanulójának aktív közreműködése révén sikeresen megvalósította. 
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