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2011 júniusában nyertük el az ÖKOISKOLA címet. Ennek szellemében dolgoztuk ki az 
éves munkatervünket. 
 
Az új tanév indulásával kezdtük el tevékenységünket. Megalakítottuk az ÖKO-
munkacsoportot, amelynek tagjai szervezik, irányítják és összehangolják a munkát az 
egyes évfolyamokon. 
 
Az ÖKO-munkaterv szervesen illeszkedik az iskolai élet mindennapjaiba. 
 
Az általános elvárásoknak megfelelően felügyeljük az iskola tevékenységének a 
környezetre gyakorolt hatását, az igényes környezet kialakítását, illetve kialakíttatását a 
diákok körében. 
 
Törekszünk a tanítás-tanulás terén formálni a tanulók természet-és 
környezetszemléletét.  
 
Tanításon kívüli tevékenységeink is szorosan kapcsolódnak az ÖKOISKOLA arculatához.  
 
Fizikai környezetünket zöld növények, diákjaink képzőművészeti alkotásai díszítik, ezzel 
is jelezve a fenntarthatóságot. 
 
Fontos feladatnak tekintjük a környezettudatos magatartásformák folyamatos 
fejlesztését. 
 
Ennek érdekében tevékenykedtünk az év folyamán. 
 
 Az újrahasznosítás szellemében népszerűsítettük a hulladékgyűjtést /papír-és 

elektronikai hulladékgyűjtést szerveztünk az év folyamán 2-2 alkalommal. A 
lebonyolítását Horváthné Németh Andrea végezte. A szárazelemek gyűjtése 
folyamatos, és a tanév végén kerül elszállításra a Szova részéről. 

 
 Az iskola területén napi szinten próbáljuk a szelektív hulladékgyűjtést népszerűsíteni, 

ennek érdekében helyeztünk ki PETpalack és papírhulladék gyűjtőket. 
 
 A környezettudatosság jegyében töltöttek ki iskolánk tanulói egy kérdőívet, amelyben 

az energiatakarékosság, újrahasznosítás, víztakarékosság, madáretetés és 
környezetvédelem témákban kellett számot adniuk ismereteikről, véleményükről. Az 
értékelés azt mutatja, hogy elméleti ismereteik megfelelőek, de a tudatos 
cselekvésekben van még tennivaló. A kérdőívek feldolgozását és értékelését Huber 
Tünde végezte. 

 
 A madárvédelem is kellő hangsúlyt kapott az év folyamán. Madártani ismeretek 

bővítése címén minden osztály bőséges ismeretanyagot gyűjtött össze, amelyet 
dokumentált is. Köszönet az osztályfőnököknek, akik nagyban lelkesítették a 



tanulókat. A téli madáretetés fontosságára és hasznosságára is felhívtuk a figyelmet. 
Az alsós évfolyamok különösen jeleskedtek ezen a területen. A 3.b osztály tanulói 
nemcsak lakókörnyezetükben, hanem az iskola területén is gondoskodtak róluk . 
Külön köszönet Major Vilmosnénak és  tanítványainak. 

 
 A „ LEGYÉL TE IS TUDATOS VÁSÁRLÓ „ című felhívással arra törekedtünk , hogy 

felhívjuk a  figyelmet a fogyasztói társadalom következményeire. A 12 pontból álló 
 legfontosabb ismereteket közösségfejlesztő órák, osztályfőnöki órák valamint 

technika órák keretében , azok anyagába beépítve közvetítettük a gyerekek felé. A 
fenntarthatóságra való törekvést mutatja, hogy a jövő tanévre vonatkozóan már 2 
leendő másodikos és két harmadikos osztály bejelentkezett egy olyan internetes 
környezetvédelmi játékra,amelynek része lesz a tudatos vásárlás is. 

 
 „Hozd a Formád Váci„ volt a 3 vállalt project közül az egyik, amelyet az alsós 

évfolyamok úgy folytattak, hogy havi rendszerességgel szerveztek sportnapot a 
tanulóiknak. 

 
 ÖKO-karácsonyfa. Az iskolai karácsonyi ünnephez a fenyőfát természetes anyagokból 

készült díszekkel öltöztettük fel. Tavasszal a tanulók aktív közreműködésével 
helyeztük végső helyére az iskolaudvaron, ahol nagyon szépen fejlődik. 

 
 A Montessori pedagógiai program és a Kikelet megyei környezetismereti vetélkedő 

részeként konzultációra is lehetőség volt, amelyen megosztották tapasztalataikat az 
ökoiskolák pedagógusai. 

 
 „Vesd bele magad!” A Fiatal Gazdák Szövetsége tett egy felhívást a NET-en, ami 

kertészkedésre szólította fel a gyerekeket. A magot ők szállították, és a tanulóknak az 
otthoni kiskertekben kellett a növényeket nevelni. A 2.a, 2.b, 3.b, 4.a és 4.b 
osztályokból összesen 41 tanuló jelentkezett. Komoly adminisztrációs tevékenységet 
igényelt mindvégig a feladat /szülők tájékoztatása a program feltételeiről, átvételi 
elismervények aláíratása, dokumentálás: fényképek, beszámolók, plakátok készítése 
és feltöltése a NET-re/. 
A Szombathelyi TV is készített riportot a tanulók egy csoportjával és Horváthné 
Németh Andreával, aki a programot összefogta. A Duna TV is bemutatta a műsort. 

 
 Tavasszal a „Mindent a szemnek” címmel hirdettünk egy felhívást, aminek az volt a 

célja, hogy a gyűjtéssel veszélyeztetett növények felismerésében szerezzenek 
jártasságot a tanulók. Mind a madártani, mind a növénytani ismereteket nagyon 
szépen és igényesen dolgozták fel az osztályok, amelyeket a folyosói 
szekrényrészükön mutattak be. Köszönet az osztályfőnökök támogató munkájának. 

 
 A FÖLD NAPJA alkalmából az iskola és környezete területén takarítást végeztünk. 
 
 A tömördi Madárvártán a 2.a, 2.b és a 4.a osztály tanulói ismerkedtek a 

madárgyűrűzés fortélyaival és annak szerepével. 
 
 Iskolánkban kevés az olyan terület, amit még birtokba lehet venni, de azért helyet 

szorítottunk egy komposztálónak, amivel szeretnénk bemutatni a tömbházakban 
élőknek is a természetes anyagok hasznosítását. 



 Az ÖKOISKOLA címhez méltóan versenyeken is részt vettünk. A 2. évfolyamosok a 
Bercsényiben rendezett „Zöld Manó” természetvédelmi versenyen, valamint a 
Neumann iskolába rendezett Madarak és Fák napi” vetélkedőn vettek részt, a 3.b 
osztály az „Állatok világnapjára” rendezett versenyen szerezte meg az első helyet, a 
felső tagozatosok a Kaán Károly, Herman Ottó, „Madarak és Fák Napja” valamint a 
kőszegi Bechtold István versenyen jeleskedtek. Felkészítő tanárok: Horváthné 
Németh Andrea, Herczeg Andrásné, Major Vilmosné, Koncz Tiborné. 

 
 A szombathelyi Kerekerdő Alapítvánnyal együtt iskolánk is kapcsolódott egy 

környezetvédelmi akcióhoz. Ezen programon belül „Az újragondolt papír” című 
foglalkozáson a 4. évfolyam tanulói vettek részt. A szülőket is bevonták, a gyerekekkel 
együtt egy kérdőívet kellett kitölteniük, ami a fogyasztással és a reklámmal 
kapcsolatos. 
Újrahasznosított papírból készített füzeteket is kapott az iskola, ami a 2. félévi 
papírgyűjtés arányában került kiosztásra az osztályok között. 

 
 A munkaterv készítésénél kritérium volt, hogy az iskolai élet minden területét 

áthassa. Ezért azokat a tevékenységeket, amelyek a munkaközösségek feladatkörében 
is benne vannak, a beszámoló dokumentációs részében jelenítjük meg. 

 
 -A betervezett feladatok közül az ÖKO-fal nem valósult meg ebben az évben. 

Terveinket, elképzeléseinket a következő tanév első feladatai között tartjuk számon. 
 
 -A munkaterv megvalósítását az ÖKO-munkacsoport tagjai hangolták össze, melynek 

tagjai: Horváthné Giordan Lívia, Horváthné Németh Andrea, Huber Tünde, Németh 
Istvánné, Dr. Füredi Árpádné, Nagy József és Koncz Tiborné. 

 
 -Az adminisztrációs munkánkat az iskolatitkár - Sári Andrásné - segítette, köszönet 

érte. 


