
 

 

 

 

 

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Bezerédj István általános Iskolája 2020. 

szeptember 1-től 2023. augusztus 31-ig nyerte el az Ökoiskola címet. 

A három tanév vonatkozásában az éves munkatervekben terveztük meg az 

Ökoiskola pályázatban vállalt feladataink megvalósítását. 

A vállat feladataink: 

Alsó tagozat vonatkozásában: Az Iskolatej programban a csomagoló karton 

anyagokat a technika és vizuális kultúra órákon valamint az osztálytermi 

dekoráció készítésében hasznosítjuk. 

Felső tagozat vonatkozásában: A felső tagozaton bevezetjük az energiajárőr 

szolgálatot, amelynek keretében a tanulók csoportja (Diákönkormányzat 

vezetésével) ellenőrzik a vízhasználatot, a vízcsapok elzárt állapotát, a 

feleslegesen használt világítást megszüntetik, a tanterem hőmérsékletének 

szabályozására javaslatot tesznek a pedagógusoknak, figyelemmel követik a 

tantermek tisztasági állapotát. 

Vállat feladataink végrehajtása: 

2020/2021. tanév végi beszámoló: 

„Az idei tanévben lettünk Ökoiskola, a pályázat keretében a felső tagozaton a 

DÖK által szervezett Iskolajárőr szolgálat működik, a DÖK közreműködésével 

gyűjtötték össze a szemetet az udvaron, a folyosókon és tisztasági versenyt 

hirdettünk az osztályok között, a nyertes osztályokat díjaztuk is. Az alsó 

tagozaton a lehető legtöbb újra hasznosítható anyaggal történő munkálkodást 

építenek be a tanítók a vizuális kultúra és technika tanórák anyagaiba. Az alsó 

tagozat az Advent projekt keretében tudta kimagaslóan megvalósítani az 

Ökoiskola pályázatban vállalt kötelezettséget.” Továbbá: „2 fő pedagógus részt 

vett a „Változó világ, alkalmazkodó ökoiskola" – Ökoiskolák találkozója 

programon.” 

2021/2022. tanév végi beszámoló: 



„Az Ökoiskola programunknak megfelelően a DÖK közreműködésével ügyeltünk 

a tiszta környezet megóvására, és tisztasági versenyt hirdettünk az osztályok 

között. A diákönkormányzat tagjai szedték a szemetet az udvaron, a folyosókon. 

Energia-járőr szolgálatuk ügyelt a villanyok lekapcsolására, és a gyerekek 

tudatosítására ebben a tevékenységben. Szép és hasznos kezdeményezés volt, 

hogy a paksi állatmenhely számára gyűjtöttünk állateledelt, ezt a tevékenységet 

is a DÖK fogta össze sikeresen. Alsó tagozaton: Újrahasznosítás volt a téma, 

melynek keretében minden osztály több újrahasznosított játékok készített (társas 

játékok: malom, ki nevet a végén, autóverseny, célbadobós, teke, mocsárjáró). 

2021. november 23-án az Ökoiskolák tájékoztatója című online továbbképzésen 

vettünk részt két fővel. A továbbképzésről igyekeztünk ötleteket meríteni, hogyan 

gyakorolják más iskolák a környezettudatos nevelést.” 

 

A 2022/2023. tanévre is beterveztük a munkatervben az Ökoiskolai pályázatban 

vállalt feladatainkat, amelyeket folyamatosan valósítunk meg. iskolánk olyan kis 

létszámú iskola a pedagógusok vonatkozásában, hogy mindenkinek jut feladat, 

közreműködési lehetőség a vállalások megvalósítása során. 

 


