
Részlet az iskola tanév végi beszámolójából 

6. Környezetvédelmi tevékenység 
A pandémia ellenére kiemelkedően működött az intézmény ÖKO-programja 
 

   
.  
ÖKO-iskolához méltón igyekeztünk a tanulók szemléletét formálni. Ügyeltünk környezetünk 
tisztaságára, szelektíven gyűjtöttük a szemetet, fákat, egyéb növényeket, virágokat ültettünk. 
Fűszerkertet és zöldséges kertet hoztunk létre, melyet a tanulók gondoztak. Virágokat ültettünk 
a bejárathoz is, hogy az intézménybe belépve már szép környezet várja a tanulókat és az iskola 
dolgozóit. Rovarhotelt, süniházat, madáretetőket készítettünk. ÖKO-vándorkupát nyerhettek el 
a tisztasági verseny győztes osztályai. Igyekeztünk spórolni az energiával, kevesebb villanyt 
használtunk. A pandémia miatt a vízfogyasztásunk is kevesebb volt. Környezetvédelmi 
témában többször is pályáztunk, ahol több esetben első díjat hoztunk el. A diákönkormányzat 
tagjaiból megalakítottuk a Tisztasági kommandót, akik nem csak odafigyeltek a 
környezetvédelemre, de segítettek az ÖKO-kupa odaítélésében. A tanórákon és a tanórán kívüli 
foglalkozásokon számos módon közelítettünk a környezetvédelem, a fenntarthatóságra nevelés, 
a környezeti és egészséges életmódra nevelés felé. A tanulóink és a kollegák egy része gyalog 
vagy kerékpárral közlekedik. Szükségessé vált a kerékpártárolónk bővítése. (nyári projekt) 
Karácsonykor ÖKO karácsonyfát is állítottunk. Igyekeztünk környezetbarát termékeket 
használni, műanyag zacskók helyett textil szalvétát kértünk a gyerekektől. 
Sajnos, a pandémia miatt általánosan sok hulladék keletkezett (szájmaszkok, flakonok), de ezek 
nem károsították a közvetlen környezetünket. 
A területi képviselőnk, egyben intézményi tanácsunk elnöke a kerületi önkormányzattal 
együttműködve szív alakú kupakgyűjtőt helyeztetett ki az iskola elé. Szinte naponta megtelik a 
gyűjtő. 
Az iskola valamennyi dolgozója – jó gazda módjára -a magáénak tekinti az iskolát. A 
karbantartó és kertész kollegák a munkaköri feladataikon kívül kreatív ötletekkel és ezek 
megvalósításával segítik a környezetvédelmi nevelést. A takarító munkatársak óriási harcot 
vívnak a járvánnyal. Folyamatos fertőtlenítés és takarítás történik reggel 6: 00 órától a 
szünetekben, az egymást váltó csoportok után és természetesen a tanítás befejeztével. Az iskolai 
szünetekben mindenre kiterjedő általános nagytakarítás jellemző. Az elmúlt tanévben a magas 
számú megbetegedések miatt a honvédség is végzett teljes körű fertőtlenítést. 
Komposztáló található az iskola kertjében, folyamatosan gyűjtjük az elemeket. A kicsiknél az 
1.b-ben csodálatos aquvarium található. 
Környezeti nevelési programunk nem csak a tanítási órákon, hanem a KERT hét és a 
fenntarthatósági témahét keretében is számos érdekes programmal bővül. Ebben az évben 
leginkább online csatornákon keresztül történt a programok levezénylése. Számos gyönyörű 
rajz, festmény készült, melyet a tanulók online küldtek el. 



Kiemelt pályázaton vettünk részt, amit a Magyar-Kínai Kulturális Egyesület hirdetett meg: 
PANDA-KÍNA címen. 26 értékes alkotással neveztünk be, az eredményhirdetésre azonban a 
járványügyi korlátozások miatt csak ősszel kerülhet sor. 
Az étkezést biztosító főzőkonyhával és a büfé vezetőjével rendszeresen megbeszéljük a 
tapasztalatokat az egészséges, jó tápértékű étkezés biztosítása érdekében. A szülőktől, diákoktól 
is véleményt kérünk az étkezés minőségével kapcsolatban.  
Az ökológiai szemlélet mindennapjaink része. Ezt mutatja, hogy szépül az iskola környezete, 
szelektíven gyűjtjük a szemetet, ügyelünk a villamosáram és a víz takarékos fogyasztására. 
Népszerűsítjük a csomagolásmentes termékeket, előnyben részesítjük az újrahasznosított 
anyagokat. Szakórákon, osztályfőnöki órákon konkrét jelenségekkel foglalkoztunk.  
 
Az egészséges életmód fenntartásához és kialakításához feltétlenül fontos a mozgás. Sajnos, a 
pandémia miatt a tanulók mozgásigényének kielégítése nem lehetett megfelelő. Csakúgy, mint 
az éneklés, mely nagyon hiányzott a tanulók éltéből. A számos korlátozás nagyon 
megnehezítette az életünket. Minden korlátozás ellenére igyekeztünk feszültség és 
szorongásmentes légkört biztosítani. Ebben nagy segítséget jelentett számunkra az iskola 
pszichológusa, a szociális hálózat és az iskolaorvosi szolgálat szakembereinek támogató 
magatartása. 
A pandémia ellenére online szerveztük meg a Környezetvédelmi és a Fenntarthatósági 
témahetek eseményeit. A munkatervben megjelölt egészségneveléssel, fenntarthatósággal 
kapcsolatos feladatainkat a járványügyi korlátozások figyelembe vételével legalább 80%-ban 
sikerült teljesíteni. 
A rendkívüli helyzet ellenére több pályázaton, versenyen vettünk részt. 
Egy 4. osztályos tanulónk saját verssel kerületi első helyezést ért el, melynek témája tükrözi a 
környezetvédelemmel, a természetes és mesterségesen épített világgal való felelősségteljes 
kapcsolatok fontosságát.  

Tanulság az őzikéről 

 
Börzsönyi erdő mélyén lakik egy kis őz család, 

velük él legkisebb is, kinek neve: Csanád 
Októberi túra napon arra jár az Ősz család, 

ott is a legkisebb fiú neve: Csanád 
Ősz Csanád már kicsit nagyobb, mint őz Csanád. 



Ezért tudja, hogy nem mehet messze onnan, ahol sétál a 
család. 

A szülők menhelyre vinnék, de Csanád felkiált: 
Állj! Ezt nem szabad, meg ne fogd az őzgidát! 

Nem szabad, mert elpusztulhat! Hidd el itt lesz érte a család! 
Hamarosan így is történt, s boldog lett mindkét Csanád. 

Te is tanuld meg jó barát, hogy kiránduláskor ne fogd meg 
az őzgidát! 

. 
ÖKO-dekorációk 

    

 
 
ÖKO-tevékenységeink: 
• ÖKO-kupa 
• Bambíni a kertben – kiállítás 
• Világnapok (takarítási, autómentes, ne vásárolj semmit) 
• Szelektív hulladékgyűjtés 
• Madáretetők, rovarhotel, sün-ház 
• Egészséges táplálkozás – zöldség-gyümölcs a diákoknak 
• Környezetvédelem 
• Tiszta, esztétikus környezet, igényesség 
• Online oktatócsomag feldolgozása (8.b) 
• Szept. takarítási világnap – (osztálykeretek között) 
• Autómentes világnap (osztályfőnöki órák) 
• Ne vásárolj semmit világnap (osztályfőnöki órák) 



• Technika órán környezetbarát és újrahasznosítható anyagokból halloween és Szent 
Márton napi dekorációk 

 

  
Madáretető kihelyezés Az ültető brigád A fűszerkert 
 

    
Sün ház A lakója Csigabiga gyere ki 
 

     
Rovarhotel Illegális lakhelyfoglalás Vendégségben 
 

   
 Vendégeink Madáretető 

 



ÖKO kupa – 1.b, 2.a, 2.b, 3.b, 8.b 

                  
 
 

. Egészségnevelés, prevenció 
Tanuló balesetek megelőzésére megelőzésére tett intézkedések 
Ebben az évben, csakúgy, mint az elmúlt évben is a fő feladat a pandémia okán kialakult helyzet 
megfelelő és szakszerű kezelése, a megelőző higiéniás és védő-óvó intézkedések megtétele. A 
miniszteri utasítások alapján sajátos eljárásrendet dolgoztunk ki az összes partner tekintetében. 
Az alkalmazotti közösség részére külön értekezleteket, megbeszéléseket tartottunk. A technikai 
munkatársak számára intézményvezetői utasításban is megfogalmaztuk a teendőket.  
A tanév előkészítésekor az alkalmazotti közösség balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatásban 
részesült, melyet pótlólag az új kollegák belépésével is meg kellett szervezni. 
Az első tanítási napon a tanulók is balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatásban részesültek, és az 
év elején tűzriadó próbát is tartottunk. 
A folyamatos fertőtlenítőszerekkel történő fertőtlenítés, a takarítás, a maszkviselet, a 
hőmérőzés és a rendszeres, folyamatos kézmosás, kézfertőtlenítés sem volt elegendő, többen a 
kollegák és a tanulók közül is elkapták a vírust. Voltak súlyosabb időszakok, amikor vagy 
rendkívüli szünetet, vagy digitális oktatás elrendelését voltunk kénytelenek kérvényezni. A 
miniszteri utasításoknak megfelelően folyamatosan újra és újra megerősítettük a járványügyi 
intézkedéseket. A közel négyszáz tanuló részére új kapukat nyitottunk a be- és hazamenetel 
alkalmával (a tömeg elkerülése érdekében). A két igazgatóhelyettes a kapuknál minden reggel 
felügyelte a bejövetelt, segítve ezzel az ügyeletesek munkáját. 
Nehezítette az amúgy is nehéz helyzetet, hogy csatornaépítési munkálatok miatt a buszokat a 
Bogáncs utcára terelték. A forgalom megnövekedése miatt veszélyessé vált a gyerekek számára 
a közlekedés. Az iskola vezetője, valamint az önkormányzati Közterület felügyelet és a 
Polgárőrség által biztosított reggeli és részben délutáni felügyelet tompította a veszélyt. 
Ezzel együtt az intézmény vezetője levélben kérte a XV. Kerületi Önkormányzat, valamint a 
Fővárosi Önkormányzat vezetőjét zebra, esetleg egy jelzőlámpa kitelepítésére. Sajnos mindkét 
esetben nemleges választ kaptunk.  
Intézkedések a pandémiával kapcsolatban: 
 Folyamatos tájékoztatás és elrendelés 
 A tanulók beléptetésének szabályrendszere 
 A tanulók közlekedésének segítése (elterelések, veszélyforrások) 
 Belépésre jogosult személyek meghatározása 
 A szülői személyes jelenlét tilalma 
 Portai űrlap kitöltésének kötelezettsége 
 Figyelemfelkeltő táblák kihelyezése 
 Gyakori kézmosás, fertőtlenítés, belépéskor lázmérés 
 Saját környezet tisztántartása 
 Kuka használati szabályok 
 Szelektív hulladékgyűjtés 



 A be-és hazemenetelhez több kapu biztosítása 
 A megfelelő távolságtartás- felfestések a közös tereken 
 Elkülönítő helyiség kijelölése 
 Köhögési- tüsszentési protokoll 
 Beteg tanuló, iskolai dolgozó intézménybe való belépésének tilalma 
 Betegségből gyógyultan visszatérők igazolási kötelezettsége 
 Karantén szabályok 
 Fenntartóval, iskolaorvosi szolgálattal való állandó kapcsolata 
 Teszteléssel kapcsolatos intézkedések (saját szervezésben tesztelés kérése) 
 A fenntartó által elrendelt illetve javasolt intézkedések folyamatos figyelemmel 

kísérése, betartása és betartatása 
 

Egészségnevelés 
 

            Szabad levegőn 
 
• A tanulók igényességre nevelése, szoktatása 
• A környezet tisztán tartása 
• Napi szinten esznek a gyerekek gyümölcsöt (iskolagyümölcs akció) 
• Mindennapos testnevelés, testmozgás 
• Játszótér 
• Gyakori levegőzés 
• A helyes táplálkozás ismérvei  
• Biológia-egészségtan óra 
• Természettudomány / természetismeret óra 
• Osztályfőnöki órák kötelező témája 
• Pandémia idején a maszk használata, a rendszeres kézmosás mindennapos téma volt, 

amit a diákok többnyire be is tartottak. 
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