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ÖKO MUNKACSOPORT BESZÁMOLÓ 2019/20 

 

TAGOK:  

Nagyné Tóth Zita     intézményvezető 

Kavasánszkiné Kiss Gabriella  intézményvezető h 

Szabóné Bán Mária    intézményvezető h 

Antal László      mcs. vez. reál. mkv. 

Fügediné Rakaczki Ildikó   als. mkvez. 

Nagy-Sándor Béláné   of. mkvez. 

Fehérné Farkas Márta    testn.mkv. 

Mándokiné Kertész Katalin  tanár 

Bacskainé Hornyák Henrietta  geográfus- földrajz 

Szaláncziné Somos Zsuzsanna  tanár 

Majtényi Marianna    dök. segítő tanár 

Béres Petra          dök. elnök 

Garas Jázmin       dök. titkár 

Kovács Tibor      techn. dolg. 

 

 



HELYZETELEMZÉS: 

Elkészítettük iskolánk Öko iskolai munkatervét, melyben meghatároztuk a kiemelt 

feladatainkat, fejlesztési célkitűzéseinket, a fenntarthatóság pedagógiáját szolgáló 

tevékenységeket. 

Az idei tanévben egy hároméves időszakot zárunk, mely során folyamatosan kiemelt 

feladatunk volt az ÖKO iskola pályázatban vállalt célok, feladatok, és programok 

megvalósítása. 

Az elkövetkező időszak legfontosabb feladata sikeres ÖKO pályázat megírása és az 

új ÖKO iskola cím elnyerése! 

A tanév során munkánkat az ÉVES MUNKATERV-nek megfelelően végeztük iskolánk 

más munkaközösségeivel együtt. 

 

CÉLOK, FELADATOK: 

- A környezeti nevelési folyamat megvalósítására történő törekvés. 

- Felismertetése annak, hogy a gazdasági, társadalmi és ökológiai folyamatok 

kölcsönösen függnek egymástól. 

- Környezettudatos szemléletmód kialakítása iskolai keretek között. 

- Fenntarthatóság gondolatkörének átadása. 

- „Zöld”, ÖKO szemléletmód átadása. 

- Ökológiai kultúra kimunkálása a tanulók, szülők és a helyi kapcsolatok 

segítségével. 

- Környezeti nevelés kapcsán, együttműködés keresése az iskolán kívüli 

partnerekkel. 

- Témanapok, témahetek szervezése a fenntarthatóság köré. 

- Helyi/városi, intézményi és személyes kapcsolatok elmélyítése. 

- Felelős hulladék kezelési szemléletmód kialakítása az iskola diákjaiban. 

- Törekvés az iskola energiatakarékos és környezettudatos működtetésére. 

- Az iskola és épített környezetének rendben tartása, harmóniára törekvés az 

élővilággal. 

TANÉVI KIEMELT FELADATUNK: 

 OKOISKOLAI cím ismételt elnyerése  

 HERMAN EMLÉKÉV sikeres lebonyolítása 

/ születésének 185. – halálának 105. évfordulója alkalmából/ 

 EMLÉKFÁK ültetés 



MEGVALÓSULT PROGRAMOK: 

A minden tanévben ismétlődő folyamatos feladatok mellett, néhány az ebben a 

tanévben megvalósult program és tapasztalataik. 

 ZÖLD ÖRJÁRAT megszervezése és működtetése iskolánkban / Különös 

tekintettel a víz, villany, fűtés. / Fontos feladat a következő tanévekben is a 

folyamatos működtetés és a tagok létszámának bővítése. 

 Herman év megnyitója – FAÜLTETÉS, Iskola nyugdíjasai diákjai, tanárai  

 Kirándulás Budapestre, SZIKLAKORHÁZ BUDAI VÁR, és környék alatti 

barlangok megismerése 

 Kirándulás Nyíregyházára, Állatkert látogatása.. ÖKO szemlélet erősítése. 

 Állatok világnapja, Kedvenceink gondozása, Állatvédelem, Állatsimogató, 

Barátkozzunk a „nem szeretem” állatokkal! 

 Állatok világnapja vetélkedő a Vadasparkban. 

 1835 méter megtétele - futás - Herman Ottó születésének évfordulójára 

 Gyalogtúra Molnár szikla, Szeleta – barlang, Herman Ottó sírja, Emlékház 

/Iskolánk névadójának megismerése/. 

 Takarékossági világnap 

 Feladatok az Egészségvédelmi hét keretében: 

- osztályok közötti sportmérkőzés, 

- zöldségszobrászat, salátakészítés, 

- gyógyteák, lekvárok megismerése, kóstolása, szülők segítségével, 

- egészséges életmóddal kapcsolatos előadások, 

- korunk betegségeit bemutató tabló készítése./ Egészségtan órán is / 

 MENŐ MENZA ZÁRÁS 

 Herman vetélkedő I. forduló 

 Karácsonyi készülődés, Ünnepváró hét, Karácsonyi forgatag / ÖKO szemlélet / 

 Madáretetők karbantartása, készítése, folyamatos etetés.  

 Hasznos madaraink védelme 

 Hungarikumok , Világörökségeink, - HERMAN OTTÓ-hoz köthető 

 Magyar utazók, felfedezők. - HERMAN OTTÓ-hoz köthető 

 Iskola honlap: ÖKO krónika működtetése 

 



ELMARADT PROGRAMOK: 

 Víz világnapja 

 Környezetünk parkosítása, virágültetés 

 Herman Ottó vetélkedő III. 

 A Föld órája 

 WWF Föld Órája  

 A Fenntarthatóság-környezettudatosság -Témahete  

 Föld napja műso 

 Tanulmányi kirándulások 

 Madarak és fák napja 

 Iskolai DÖK nap a HERMAN OTTÓ ÉV zárása keretében 

  Európai Nemzeti Parkok Napja 

 Környezetvédelmi Világnap 

 Erdei iskola 

Eredményeink:  

BANKVELEM PÉNZOKOS KUPÁN és a , ZÖLDOKOS KUPÁN is 3 csapat indult a 7. 

évfolyamból. Az online fordulók után, minkét versenyen 1 csapat bejutott a megyei 

elődöntőbe, ahol szintén sikeresen szerepeltek, de tovább nem jutottak! 

ÁLLATOK VILÁGNAPJA vetélkedőn a miskolci Vadasparkban 5 fő, 6. osztályos diák 

képviselte iskolánkat. 

Súlypontozott feladataink a 2019-2020-as tanévre: 

 A tanévet Iskolák névadója Herman Ottó születésének 185. és halálának 105. 

éves évfordulója miatt Herman emlékévnek nyilvánítottuk. Feladataink egy 

részét is e köré szerveztük. 

Kitűzött feladatainkat a lehetőségekhez mérten teljesítettük.  

 

Megvalósítás:  

A Herman emlékév versenysorozat két fordulóját sikeresen megrendeztük, sajnos a 

DÖK napra tervezett sikeres zárást megakadályozta a kialakult helyzet. 

 

ÖSSZEGZÉS, JAVASLATOK: 

Az ÖKO iskolai rendezvényeink, programjaink kiváló lehetőséget biztosítottak 

tanulóink személyiség - és együttműködési készségének fejlesztésére. 

Megállapítható, hogy a munkatervben kitűzött célok, feladatok nagy része az iskola 

közösségének tevékeny közreműködésével sikeresen valósult meg. 



A meg nem valósult programok helyett az iskolai honlapon az ÖKO hírekben 

igyekeztünk megfelelően megemlékezni, tanulóinkat az ÖKO szemlélet továbbvitelére 

buzdítani, a kialakult helyzetre való tekintettel is. 

Iskolánk honlapján (www.hermaniskola.hu) a Kezdőlap, az ÖKO HÍREK illetve a 

Galéria linken megtalálhatóak az tanév során végzett tevékenységek írásos, és 

fényképes beszámolói. 

A beszámolót a munkacsoport tagjai megismerték és azt elfogadták. 

 

Időközben június 18-i keltezéssel érkezett az értesítés: 

 

„ Örömmel értesítem, hogy a 2020. évben benyújtott Ökoiskola cím pályázatukat az 

Ökoiskola Értékelő Bizottság támogatásra javasolta, és ezzel intézménye 

 

elnyerte az Ökoiskola címet. 

 

A Címet az alábbi feladatellátási helyeken használhatja: 

 Alsózsolcai Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

(OM azonosító:029107, feladatellátási hely sorszáma: 001) 

Az Ökoiskola cím használatára 2020. szeptember 1-től 2023. augusztus 31-ig 

jogosultak.” 

 

 

Alsózsolca, 2020. 06. 25.  

 

Antal László mcsp. vez. 


