
ÖKOISKOLAI beszámoló a 2019/2020-as tanév munkájáról 

 

Az ÖKOTEAM koordinálásával a munkaközösségekkel való szoros együttműködéssel ismét 

eredményes tanévet zárhattunk volna, ha idén nem szól közbe a koronavírus.  

Szeptemberben az első találkozáskor összeállítottunk egy munkatervet, amelyet a tantestület 

elfogadott. A hagyományainknak megfelelően igyekeztünk összeállítani terveinket. 

Ebben a tanévben is első közös megmozdulásunk a kétévente megrendezett OMÉK-ra 

szervezett kirándulás volt. A szakmai tapasztalatot begyűjthetése mellett a közös élmények 

közösségformáló szerepe is fontos volt. 

Október végén már harmadik alkalommal került megrendezésre a Toldis Forgatag. 

Elmondhatjuk most már, hogy a hagyomány megteremtése sikerült, a rendezvényt várták 

diákjaink és a szülők is. 

Még ebben a hónapban megemlékeztünk együtt a Kenyér világnapjáról, mely egy népszerű 

szakma népszerű termékéről szólt ismét, ennek során a Sütő munkaközösség rendezett 

receptversenyt, ahol különleges és hagyományos kenyérreceptek kerültek a helyezettek közé. 

A hónap zárásaként Tökfaragó versenyt hirdettünk tanulóinknak, melyre hagyományosan sok 

pályázat érkezett, iskolánkban is egyre népszerűbb Halloween ünnepe, a DÖK szervezésében 

kísérteties buliban is részt vehettek tanulóink. 

Az első félév kiemelkedő jelentőségű programja volt a hulladékcsökkentési hét. Már 3. 

alkalommal csatlakoztunk az Európai Hulladékcsökkentési Hét programsorozathoz. Az év 

mottója: „Adj új életet tárgyaidnak!” Workshop keretében ismertettük meg diákjainkkal az 

ebben rejlő lehetőségeket. Csatlakoztunk a „Nem kell zacskó.” mozgalomhoz is és ezen a héten 

textil zacskókat varrtunk diákjainkkal. Kiállítást rendeztünk az újrahasznosított dolgokból, 

majd Csere-bere napot tartottunk, mely idén is nagy sikert aratott a diákok között.  

Karácsony előtt teremdíszítési versenyt hirdettünk, felhívva a figyelmet arra, hogy elsősorban 

újrahasznosított díszeket használjanak. Hagyományosan a 11. évfolyamos tanulóink 

meglepetés műsorral és ajándékkal kedveskedtek a Szociális Otthon és az ÉNO lakóinak. 

 

Marosi Antal februárban drog prevenciós előadást tartott iskolánkban több osztályban. „A 

drogról másképpen” című több éve futó előadását hozta el iskolánkba. Huszonhat évig volt 

gyilkossági nyomozó, újságíróként rendszeresen csatlakozott a mentősökhöz és személyesen 

tapasztalta meg a drog káros hatásait.  

 

A márciustól tervezett programjainkat már nem tudtuk megvalósítani a vírus helyzet miatt.  

 

A havi feladatok mellett voltak folyamatos tevékenységeink is: 

- Konyhakert működtetése, megtermelt növények felhasználása a menzán. 

- „Öko faliújság” működtetése a tanügyi épület III. emeletén. 



- Iskola parkjának és növényeinek gondozása a kertész tanulók közreműködésével. 

- Az iskolai zöldhulladék komposztálása. 

- Szelektív hulladékgyűjtés (papírra és PET palackra is) 

- Kapcsolattartás a városi általános iskolákkal és óvodákkal. 

- Környezetbarát tisztítószerek használata. 

 

Terveink szerint ismét sikeres, élményekben és ismeretekben gazdag tanévet zártunk! – volna, 

de sajnos a terveket a körülmények felülírták.  

Reméljük, hogy szeptemberben már egy teljes, mozgalmas tanévet tudunk elkezdeni, és a 

terveket meg is tudjuk valósítani. Soha nem volt még ennyire szükséges az összefogás, az iskola 

közösségének megteremtése érdekében. 

 

 

Nagykőrös, 2020. június 


