
 

 

Tanév végi beszámoló  

2019-2020 

  

• Az ökoiskolai munkacsoport tagjai:  

• Buza Edit 

• Klein Ildikó  

• Négele Elvira 

• Szuh Tiborné 

 

• Stumpfné Zsolnai Éva 

 

 

1. Programjaink, tevékenységeink a tanév során: 

• Részvétel a városi rendezvényekhez kötődő programokon: 

- városi sportnap, városi autómentes nap, Móri bornap, Márton-nap, advent,  

• Tanuláshoz kapcsolódó tevékenységek: 

- digitális témahét, fenntarthatósági témahét, természettudományos gyakorlatok tanóra, zöld 

órák – jeles napok, szórakoztatótan szakkör, fizika szakkör, elsősegélynyújtó és 

csecsemőgondozó szakkör, klubnapközi, tanulmányi séták, kirándulások 

• Hagyományőrző projektek:  

- családi nap, Márton-nap, advent-karácsony 

·    Egészséges életmódhoz kapcsolódó programok: 

- egészségnap szervezése, KÖR-TE nap, testnevelés órák (úszás, korcsolyázás), iskolai sportkör, 

gyógytestnevelés, sportversenyek 

• Diákönkormányzat szervezésében autómentes nap 



2. Az iskola működtetése a fenntarthatóság jegyében:  

• Szelektív hulladékgyűjtés, használt elemek gyűjtése kihelyezett tárolókkal  

• Őszi papírgyűjtés megszervezése, osztályok közti verseny  

• Bolhapiac a DÖK szervezésében 

• Irodaszerek, takarítószerek beszerzése során környezetbarát termék választása  

• Kerékpártároló mindkét iskolaudvaron 

• Az udvar füvesítése, tisztaságának megőrzése, az iskola előtti virágágyás és az udvaron lévő fák, 

cserjék gondozása, ápolása, új növények ültetése 

• Téli madárvédelem megszervezése  

• Beltéri növények elhelyezése, ápolása (folyosó, tantermek, tanári)  

• A folyosók dekorálása a fenntarthatóságra nevelés jegyében, újrahasznosított anyagok 
használatának előtérbe helyezésével, tantermek dekorálása a diákok rajzaival, fotóival 
 

 • Az iskola könyvtárában ÖKO-polc bővítése új kiadványokkal   

 

3. Kommunikáció terén végzett tevékenységeink:  

• Az iskola honlapján és facebook oldalán beszámoltunk az eseményekről  

• A biológia teremben ökofaliújság készítése, aktualizálása  

• A szülői értekezleten tájékoztattuk a szülőket rendezvényeinkről  

• A szülőket bevontuk az iskolai akciókba: pl. iskola felújítás, sportnap, egészségnap, kertápolás-

telepítés stb.  

• A helyi médiában többször szerepeltünk programjaink és eredményeink népszerűsítése során:  

Városi TV, helyi újság 

 

 4. Együttműködés terén végzett tevékenységeink:  

• Együttműködés a civil szervezetekkel  

Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete  

Móri árok Természeti Öröksége Alapítvány    

 



• Együttműködés a szülők közösségével 

-  családi napok, családi délutánok 

• Együttműködés az óvodákkal sportprogramok szervezésével 

 

A március 16-át követő időszakban programjaink nem valósultak meg. Az online tanulás során egyes 

tantárgyak keretében (pl.: környezetismeret, természetismeret, biológia, etika, napközi stb.) az 

egészséges életmóddal kapcsolatos témák kaptak nagyobb hangsúlyt. A nyári időszakban hat Napközi 

Erzsébet tábort szervezünk. Ezekben a  táborokban  egy-egy napra  fenntarthatósággal kapcsolatos 

programot terveztünk. 

 

 

 

 

 Mór, 2020. 06. 15.                                                                          Összeállította: Stumpfné Zsolnai Éva 

 


