
 

- 1 - 

 

 

ÉVES ÉRTÉKELÉS 

 

2017/2018-AS TANÉV 

 

 

 

A 2017/18-as tanévben az iskola ökoiskolai tevékenysége alapján – értékelésünk szerint – 

sikeres tanévet zárt. 

 

 

Diákok 

Szeptemberi összintézményi tanulólétszám: 421 fő (Óvodás: 23 fő, alsó tagozat: 128 fő, 

felső tagozat: 152 fő, gimnázium: 118 fő) 

Júniusi összintézményi tanulólétszám: 427 fő (Óvodás: 25 fő, alsó tagozat: 130 fő, felső 

tagozat: 156 fő, gimnázium: 116 fő) 

 

A tanulók mindegyike részt vesz az iskola éves munkatervében meghatározott ökoiskolai 

tevékenységek végrehajtásában, megvalósításában, illetve a programokon való részvételben. 

Néhány rendezvény az iskola csak egy adott közösségét érinti, de a tevékenységek legtöbbje az 

iskola egészének részvételével valósul meg. 

Az intézményben végzett „Öko-munka” minősége 
 

A nevelőtestület összetétele optimális, az ökoiskolai munkacsoport tevékenységét az 

intézményben dolgozó pedagógusok elismerik, segítik, a megvalósításban tevékenyen részt 

vesznek. 

A munkatervben meghatározott feladatokat sikerült megvalósítani, a rendezvények 

sikeresek voltak. 

 

A kollégák szakmai tudásukkal megfelelően támogatják a programot, a kollégák közötti 

együttműködés zökkenőmentes. 

 

A diákok és a szülők visszajelzése alapján a családoknak szervezett programok, nyílt 

alkalmak sikeresek, a családok hozzáállása a programhoz pozitív.  

 

A munkaközösség önálló munkavégzése, szervezettsége sokat fejlődött, mely a tudatos 

csoportmunkának és a rendszeres munkaközösségi értekezleteknek köszönhető, hiszen 

rendszeresen tartottunk szakmai megbeszéléseket. 

 

AUGUSZTUS 
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Az alakuló értekezleten kiosztásra került az éves programterv, melynek alapján 

elkészítettük az Ökoiskolai munkatervet. 

A tanévnyitó tantestületi értekezleten au Ökoiskolai munkaközösségvezető vezető 

elvállalta a megbízatást. 

A szülők a szülői értekezleteken kaptak tájékoztatást, ismertetést a fontosabb 

programokról. 

SZEPTEMBER 

A tanévkezdő osztályfőnöki órákon az osztályfőnök ismertette a tanulókkal az éves 

programokat, a papírgyűjtő versenyre való felkészülésre, a szelektív hulladékgyűjtésre és 

az Ökommandó programra hívta fel a figyelmet. Elvégezték az akvárium tisztítását. 

A Mihály napi vásár és a Magyar Diáksport napja rendezvény sikeresen zajlott. 

 

OKTÓBER 

Az Állatok Világnapja alkalmából a tanulók behozhatták az iskolába kis 

kedvenceiket, vagy azok fotóit.  

A Kézmosás Világnapján megtapasztalhatták, kipróbálhatták, hogy mennyi ideig, 

és milyen módszerrel kell kezet mosni ahhoz, hogy ténylegesen megtisztuljon a kezük. 

A Velencei hegységbe szervezett túrán csak egy kis csoport vett részt.  

A Takarékossági Világnap alkalmából felhívtuk a figyelmet a környezeti értékeink 

megóvására. 

 

NOVEMBER 

A november hónapra tervezett papírgyűjtésben az osztályok szívesen vettek részt. 

A jövőben hangsúlyosan fel kell hívni a szülők figyelmét, hogy a papírhulladékot 

összekötve szállítsák, mert nagyon megkönnyíteni és gyorsítaná az átvételt. 

A Sóstói tanösvénybe szervezett túra az időjárás miatt, a nagy esőzések következtében 

elmaradt. 

 

  DECEMBER 
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A hónap elején elhelyeztük az iskola mindhárom épületének udvarán a 

madáretetőket. 

 

JANUÁR 

Folytattuk a madarak etetését, gondozását. 

A munkatervbe nem terveztük, de a testnevelést tanító kolléga szervezésében 

korcsolyázni mentek a felső tagozatos diákok. 

 

FEBRUÁR 

 

A természetismeret házi versenyen 10 diák vett részt, reméljük a jövőben nagyobb 

érdeklődést mutatnak majd a tanulók. 

 

MÁRCIUS 

Az iskola felső tagozatos és gimnáziumi tanulóinak tervezett Eplényi síelés 

érdeklődés hiányában elmaradt. 

 

ÁPRILIS 

Erre a hónapra nagyon sok rendezvény esett. Az Egészség Világnapja alkalmával 

olyan ételeket készíttettünk a szülőkkel, melyek az egészséges életmódot népszerűsítik. 

A digitális témahéten felhívtuk a figyelmet arra, hogy a digitális világban már nem 

szükséges minden dokumentumot kinyomtatni, ne pazaroljuk ezzel a papírt. 

A Föld napja és a Fenntarthatósági és környezettudatossági témahét alkalmával 

tovább bővítettük a tanulók ismeretét arról, hogy hogyan tudjuk védeni a környezetünket, 

mit tegyünk és mit ne tegyünk annak érdekében, hogy a Földünket minél tovább tudjuk 

használni. 
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MÁJUS 

Ebben a hónapban a Sárpentelei erdőbe szerveztünk hétvégi kirándulást, ahol a 

Madarak és fák napja kiegészítéseként vizsgálódtak a tanulók. 

A Velencei-tavi evezés, és a kerékpár túra sikeres volt, fáradtan térhettek haza a 

résztvevők. 

 

JÚNIUS 

A környezetvédelmi világnap alkalmával szemétszedést szerveztünk az iskola 

környezetében. 

Az osztálykirándulások jól szervezettek, sikeresek voltak. 

A napközis táborok szervezése folyamatban van. 

 

 

Székesfehérvár, 2018. június 

 

     Málitsné Kocsis Gabriella 


