
Az elmúlt három év legfontosabb eredményei
az ökoiskolai munka terén

A mindennapi működéshez szükség ismeretátadás belső továbbképzés során a 

nevelőtestület tagjai számára megvalósult.

Megvalósult  a  Szemünk  fénye  program  keretében  a  világítás  korszerűsítése  a 

tantermekben.  A  fűtés  korszerűsítése,  az  ablakok  cseréje  az  idei  tanévben  történt  a 

takarékosabb  energia  felhasználás  javítása  érdekében.  Az  osztálytermekben  barátságos 

tanulói  környezet  kialakítása  is  megtörtént,  hiszen  kényelmes  korosztályos  székek  és 

tanulói  asztalok,  cipős  szekrények  kerültek  beszerzésre.7  tanterem  balesetmentes 

burkolatot  kapott.  Két  épületben  az  uniós  szabványnak  megfelelő  mellékhelyiségeket 

használhatnak  felnőttek  és  gyerekek.  Az  iskola  belső  esztétikumát  dísznövények 

telepítése, belső dekoráció hivatott emelni.

Az  iskolában  két  darab  zárt,  külső  udvar  kapott  pormentes  burkolatot.  Az  új 

udvarfelületen  korszerű  kosárlabdapálya  is  kialakításra  került.  Kialakításra  került  több 

udvaron is a biztonságos kerékpártároló telepítése is. Az udvaron emellett  elhelyezésre 

kerültek  környezetbarát  kültéri  játékok,  bútorok.  Az  iskolaudvarokon  a  zöld  terület 

növelése, sövénytelepítés, fásítás történt az egészséges és barátságos környezet kialakítása 

céljából.

A  környezetnevelési  munkaterv  szerinti  karbantartási  és  takarítási  napokon  az  iskola 

épületeinek  állagjavítását  és  az  udvarok tisztán  tartását  szorgalmaztuk.  Minden tanuló 

szívesen végezte ezt a munkát. 

Az  elmúlt  három  évben  hagyományosan  megrendeztük  a  környezetvédelemmel 

kapcsolatos versenyeinket. Elsődleges cél, hogy a tanulók tudásbázisát bővítsük, valamint 

megismerkedjenek globális környezeti problémákkal és azokra megoldásokat keressenek. 

Tanulóink  kerékpárversenyen  is  részt  vettek.  Folyamatosan  működtetjük  a 

természetismereti szakkört, melyen tanulóink a természeti környezet megismerésén túl a 

helyi ökológiai problémákkal, megoldásokkal is foglalkoznak.

Részt  vettünk  a  település  által  szervezett  hulladékgyűjtési  és  szemétszedési  nap 

programjának megvalósításában.

Az  utóbbi  három  évben  az  informatikai  hálózat  (új  gépek  vásárlása)  korszerűsítése 

lehetőséget biztosít akár a külső és belső kommunikáció erősítése érdekében. Káros anyag 



kibocsátás csökkentését az energiatakarékos eszközök beszerzésével valósítottuk meg.

Településünkön  a  szelektív  szemétgyűjtés  megindításához  szükséges  tudatformálásban 

iskolánk  nevelői  tevékenyen  vettek  részt,  a  gyerekeken  keresztül  kívántuk  hatást 

gyakorolni a szülőkre a környezettudatos magatartás kialakításának céljából. Segítettünk a 

tájékoztató anyagok terjesztését is.

Bekapcsolódtunk elemgyűjtési programba, mellyel a tanulók szelektív hulladékgyűjtéssel 

kapcsolatos szemléletmódját változtatjuk.
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