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Hitvallás: Intézményi munkánk során, kiemelt feladatnak tekintjük, a tanulók természet- és 

környezettudatos szemléletének formálását, a gyermekek egészséges testi és lelki fejlődését, 

sokoldalú személyiség fejlesztésüket, az egészséges és kulturált életmód és a testmozgás iránti 

igény kialakítását. Fontosnak tarjuk az egészséges, biztonságos és környezetbarát iskolai 

feltételek megteremtését. Változatos intézményi programokkal, tevékenységekkel, 

előadásokkal hívtuk fel tanulóink figyelmét a komplex ökológiai szemlélet fontosságára. A 

programok tervezésébe és megvalósításába egyaránt, bevontuk a gyermekeket, 

társintézményeket, szülői munkaközösséget. Az idei tanévben is élménypedagógiára, 

tapasztalati ismeretszerzésre, tevékenységorientált fenntarthatósági nevelésre törekedtünk.  

 

Az iskolánk ÖKO-munkatervében megfogalmazott programokat, tevékenységeket 

sikerült végrehajtanunk. 

A programok a mindennapi természettudományi tantárgyak oktatásához; környezetvédelmi 

világnapokhoz, jeles napokhoz kötődtek, azok köré szerveződtek.  

Megalakítottuk az ökoiskolai munkacsoportot, melynek tagjai: 

 Bajcsainé Hajagos Ildikó- intézményvezető; természettudományi munkaközösség tagja; 

 Lányi Szilvia- intézményvezető-helyettes, kapcsolattartó, természettudományi 

munkaközösség tagja; 

 Horváth Ramóna-DÖK-vezető; 

 Szarkáné Ágoston Orsolya-Természettudományi munkaközösség vezetője; 

 Veresné Szkocsek Mária- Osztályfőnöki munkaközösség vezetője; 

 Veres Zoltán-Humán munkaközösség vezetője; 

 Bors Erika- alsó tagozatos munkaközösség vezetője; 

 Vincze Attiláné- alsó tagozatos munkaközösség vezetője (Banai feladatellátási hely); 

 Csongrádi Péter- testnevelés és sport munkaközösség vezetője; 

Elkészítettük iskolánk ökoiskolai munkatervét, melyben meghatároztuk kiemelt 

feladatainkat, fejlesztési célkitűzéseinket, a fenntarthatóság pedagógiáját szolgáló 

tevékenységeket.  

 

 



Tevékenységek, programok, rendezvények, pályázatok megvalósulása. 

Környezeti - és egészségnevelés területén megvalósult programjaink: 

 Őszköszöntő (alsó tagozat; szeptember) 

 Papírgyűjtés (október, március) 

 Egészségnevelési hét az alsó tagozaton (november) 

 Egészségnevelés jegyében témanap a felső tagozaton (november) 

 Bekapcsolódtunk az iskolagyümölcs programba (1-6. évfolyam tanulói) 

 XVI. Tatai Vadlúd Sokadalom (Magyar Madártani és Természetvédelmi 

 Egyesület Szervezete) programjain való részvétel 

 Fenntarthatósági témahét, digitális témahét (március) 

 Föld Napja – témanap (április) 

 Országos szemétgyűjtő akció (április) 

 Felvilágosító előadások a 8. évfolyam tanulói számára (május) 

 Határtalanul-tanulmányi kirándulás- Szlovákia 

 Természetbarát szakkör (felső tagozat)-tavaszi és őszi kirándulás 

 Pályaorientációs-nap, agrárbemutató, erdészeti bemutató, egészséges sütés foglalkozás. 

 Mobilis-fizikai látvány előadás 

 

Verseny megnevezése- Évfolyam 
 

 Herman Ottó Országos Biológia Verseny 7.-8. 

 Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti Verseny 5.-6. 

 Mozaik Kiadó Országos Tanulmányi versenyei 5.-8. 

 Pro Vértes Alapítvány-Vértes Natúr park vetélkedő 7.-8. 

 Rajzversenyek (Víz Világnapja) 1.-8. 

 Vers-és prózaíróverseny (Föld napja) 1.-8. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Őszköszöntő (alsó tagozat; szeptember)   Katasztrófavédelmi bemutató  

   

            Mobilis-fizikai látvány előadás Plakátverseny-Föld napja 

                                               
Fenntarthatósági témahét 2018-19 

  

Pályaorientációs-nap, agrár bemutató, erdészeti bemutató, egészséges sütés foglalkozás 

     

Határtalanul-tanulmányi kirándulás- Szlovákia; Hidaskürti kirándulás 



             

Természetbarát szakkör tavaszi kirándulása (felső tagozatosok) 

 

 

További képek, iskolánk honlapján találhatóak. 

 

Bábolna, 2019. június 15. 

Bajcsainé Hajagos Ildikó 

intézményvezető 


