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Igyekszünk a villamos energiával, a vízzel takarékoskodni. 

A tanórákon és a tanórákon kívül is sok olyan programunk, projektünk van, amelyeken 

keresztül minden diák megismerkedhet az őt körülvevő környezet működésével, természetes 

élőhelyekkel és azok élővilágával. 

Iskolába járáshoz inkább a tömegközlekedési eszközök, jó időben a kerékpár választásának 

népszerűsítése 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által idén is meghirdetett a Fenntarthatósági Témahét 

keretében szervezett iskolai faültetési program keretében faültetés. 

A település fásítási program részeként faültetés az önkormányzattal közösen.  

Egész évben folyamatosan a park rendben tartása, megújítása. 

A jeles napokhoz - Víz világnapja, Föld napja, Madarak és fák napja, Erdők napja, Állatok 

napja – való kapcsolódás, megemlékezés. 

Tanulóink környezetvédelemmel foglalkozó csoport-akcióban való szerepvállalása. 

Fásítási és virágosítás akciókban való részvétel, hogy az iskola szűkebb és tágabb 

környezetének esztétikusabb és egészségesebb kialakításában aktívan részt vegyünk. 

Csatlakozás a Ments meg egy kertet akcióhoz az idén is. 

Látogatás a Szegedi Vadasparkba, Füvészkertbe. 

Túrák, tanulmányi kirándulások az Ásotthalmi Csodarétre, A Kiss Ferenc Emlékerdőbe, a 

Bedő Ligetbe, a Tanulmányi erdőbe és a környező erdészetekhez. 

Vetélkedők a jeles napokhoz kötődően. 

Szelektíven gyűjtjük az alumínium italdobozt, zsugorítottunk műanyag palackokat, papírt. 

Az iskolában és otthon elhasznált szárazelemeket külön erre a célra szolgáló gyűjtőedénybe 

tesszük.  

Az iskola fólia házában dísz, és zöldségnövényeket termesztünk. 

A helyi szennyvíztisztító telep megtekintése. 

Hosszú, havas teleken folyamatosan etetjük a madarakat. 

A folyosókon, osztálytermekben zöld növényeket helyeztünk el, barátságossá téve közvetlen 

környezetünket.  

Fecskevédelmi program beindítása. 

Madáretetők, odúk karbantartás, újak kihelyezése. 

Méhlegelő kialakítása. 

Az iskolaegészségügyi ellátás keretein belül továbbra is a helyes táplálkozást, a higiénés 

szokások kialakítását, a prevenciót és a felvilágosítást helyezzük előtérbe. 

Együttműködés a helyi civil szervezetekkel: Ásotthalmi Orchis Természetvédelmi 

Egyesület, A helyi és az Öttömösi Vadásztársaság, a szegedi székhelyű CSEMETE 

Természet és Környezetvédelmi Egyesület, Polgárőrség, a Magyar Madártani Egyesület. 

 

ÖKOISKOLAI MUNKACSOPORT TAGJAI 

Kiss Zoltán- a munkacsoport vezetője 



Munkacsoport tagjai: 

 Domokos József-kollégiumi munkaközösség vezető 

 Kocsisné Büki Éva- Dök munkáját segítő pedagógus 

 Fődiné Tóth Katalin 

 Zsirosné Kiss Erzsébet 

 Valamennyi munkaközösség vezető 

Technikai dolgozók delegáltja:  

Hebők József 

Oktató nevelő munkát közvetlenül segítő tag: 

Viski Éva – iskolatitkár 

 


