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TAGOK:  

Nagyné Tóth Zita     intézményvezető 

Fésűsné Soltész Emese    igazgató helyettes 

Szabóné Bán Mária    igazgató helyettes 

Antal László      reál mk vezető, mcs. vezető 

Duberné Fecske Dóra   tanító 

Fehérné Farkas Márta   testnev. mk. vezető 

Fügediné Rakaczki Ildikó   als. mkvez. 

Kavasánszkiné Kiss Gabriella  tanító- biológia 

Majtényi Marianna    dök. segítő tanár 

Mándokiné Kertész Katalin  tanár 

Nagy-Sándor Béláné   of. mkvez. 

Üveges Zalán    dök. elnök 

Polefkó Tamás    dök. titkár 

Kovács Tibor      techn. dolg. 

 

 



HELYZETELEMZÉS: 

Elkészítettük iskolánk Ökoiskolai munkatervét, melyben meghatároztuk a kiemelt 

feladatainkat, fejlesztési célkitűzéseinket, a fenntarthatóság pedagógiáját szolgáló 

tevékenységeket. 

2020. évben benyújtott Ökoiskola cím pályázatunkat az Ökoiskola Értékelő Bizottság 

támogatásra javasolta, és ezzel intézményünk másodszo is elnyerte az Ökoiskola 

címet. 

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

jogosultak.” 

Az idei tanévben egy újabb hároméves időszakban vagyunk, mely során folyamatosan 

kiemelt feladatunk volt az ÖKOiskola pályázatban vállalt célok, feladatok, és 

programok megvalósítása. 

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: 

- ÖKOISKOLAI cím további fenntartása, minél tökéletesebb teljesítése a 

környezeti nevelés és a fenntarthatóságra nevelés elmélyítése 

intézményünkben. 



- kapcsolataink elmélyítése civil szervezetekkel, önkormányzattal és egyéb külső 

partnerekkel a környezeti és a fenntarthatóságra nevelés területén 

-  az ökoiskolai pályázatunkban vállalt kritériumok teljesítése 

- a tanulók aktív részvételével projekt napok szervezése a fenntarthatóság 

jegyében (témahét, egészségnap, sportnap) 

- környezetvédelemmel kapcsolatos vetélkedők szervezése, neves világnapok 

(Föld, víz, madarak és fák, állatok) ünneplése 

 

 

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.  

 Kutatók éjszakája  

 Állatok világnapja, Kedvenceink gondozása, Állatvédelem, Állatsimogató, 

Barátkozzunk a „nem szeretem” állatokkal! 

 1835 méter megtétele - futás - Herman Ottó születésének évfordulójára 

 Takarékossági világnap 

 Egészségvédelmi hét 

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

 Madáretetők karbantartása, készítése, folyamatos etetés.  

 Hasznos madaraink védelme 

 Hungarikumok , Világörökségeink, - HERMAN OTTÓ-hoz köthető 

 Víz világnapja 

 Vizes élőhelyek világnapja 

 Környezetünk parkosítása, virágültetés 

 A Föld órája 

 WWF Föld Órája  

 A Fenntarthatóság-környezettudatosság -Témahete  

 Föld napja műsor 

 Tanulmányi kirándulások 

 Madarak és fák napja 



 Iskolai DÖK nap  

  Európai Nemzeti Parkok Napja 

 Környezetvédelmi Világnap 

 Erdei iskola – Varbó-Fónagyság 

 Iskola honlap: ÖKO krónika működtetése 

 

Kitűzött feladatainkat a lehetőségekhez mérten teljesítettük. 

 

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. 

Az iskolai honlapon az ÖKO hírekben igyekeztünk a programokról megfelelően 

megemlékezni, tanulóinkat az ÖKO szemlélet továbbvitelére buzdítani. 

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. 

 

 

Alsózsolca, 2022. 06. 30.  

 

Antal László mcsp. vez. 


