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Ökoiskolai beszámoló
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Iskolánk évek óta nevelő-oktató munkájában kiemelt feladatnak tekinti a tanulók természet és
környezettudatos szemléletének formálását, az 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.
Számos iskolai rendezvénnyel, programmal, előadással próbáljuk tanulóink figyelmét felhívni a
komplex ökológiai szemlélet fontosságára. Ezeket a programokat a gyerekek bevonásával,
véleményük figyelembe vételével szervezzük. Közös élményekre, tapasztalatokra épülő,
tevékenységorientált fenntarthatósági nevelésre törekszünk.
Elkezdődött a 2018/19-es tanév, így augusztus 21-én ismét összeült az ÖKO Iskolai munkaközösség.
Megterveztük az idei tanév programjait figyelembe véve a tagozatok munkaközösségének
munkatervét.

Esemény

Feladat

Sikerkritérium

Határidő

Költségek

Felelős

Dokumentálás

2018.aug.21.

ÖKO
munkacsoport
létrehozása

Éves ÖKO munkaterv elkészítése,
egyeztetése az iskolában működő
munkaközösségekkel
- NATURA 2000 ismertetése

Az éves
munkaterv
elfogadása

2018. aug. 22.

-

Munkaközösség vezetők,
tagok, tantestület

Jelenléti ív

2018.
szept. 03.

Tanévnyitó

– tanévnyitó ünnepély megszervezése,
– versek kiosztása
– hangosítás

Tanévnyitó
ünnepély

2018.szept. 3.

Időpont

Szeptember 03.
- tűz,-és balesetvédelmi okt.
- parkrendezés, szemétszedés
- osztálytermek dekorálása
- Házirend ismertetése
Szeptember 04. Kedd: Apátsági túra

2018.szept.
04-08.

Adaptációs hét

szeptember 05.:
Balesetmentes Iskola, ÖKO nap,
Sportnap
Szeptember 06. Sportnap
Szeptember 07.:
Osztálynap

közösségalakítás
- pozitív
élmények
szerzése,
élménypedagógia
módszereivel
- tiszta, rendezett
környezet

2018. szept.
4-8.

Tantestület,
diákok

-

Fénykép

Osztályfőnökök,
Munkaközösség tagjai
Fénykép

ÖKO munkacsoport
tagjai

csoportszabályok
kialakulása

- új ÖKO tagok megválasztása
- ÖKO Munkacsoport munkatervének
elfogadtatása

2018.okt.22.

Takarítás
világnapja

Kastély , Széchenyi park, település
területén szemétgyűjtés,
osztálytermek, folyosók takarítása

osztályok aktív
részvétele
(szünetek,
életvitel óra
keretén belül)
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2018. szept.
22.

Osztályfőnökök,
Munkaközösség tagjai

Fénykép

2018.okt.22.

Autómentes
világnap

Őszi túra lebonyolítása a parkhoz
tartozó erdőben
- az adaptációs hét tapasztalatainak
megbeszélése, aktuális problémák
elemzése
- dokumentáció: egyéni fejlesztési
tervek, tanmenetek

osztályok aktív
részvétele

Munkaközösségi
tagok aktív
részvétele

2018.okt.
02.

a szakiskolai képzés bemutatása a
diákok és a pedagógusok körében

szakiskolai
munkaközösség
tagjai

2018 okt. 30.

Az állatok
világnapja

- Állatmenhely dolgozóinak meghívása
az intézménybe
-beszámoló a munkájukról, valamint a
felelősségteljes állattartásról és az
állatvédelemről

Aktív részvétel

2018.
okt.20.

2018.okt.06.

Az aradi
vértanúk
napja

- megemlékezés osztályszinten

Aktív részvétel

2018. okt.23.

Megemlékezés

-ünnepi műsor megszervezése,
- versek kiosztása
-hangosítás
-ebédlő elpakolása

Ünnepi hangulat
kialakítása
Fegyelmezett
magatartás

2018.okt.29.2018.11. 02.

ŐSZI
SZÜNET

2018.nov.

Nyílt nap

- az Intézmény bemutatása,
tájékoztatás, majd egy tanítási óra
megtekintése

2018.nov.03.

Őszi
lombtakarítás
a park
területén

Széchenyi kastély területéhez tartozó
park, udvar gondozása

2018.okt.01.

Munkaközösségi
foglalkozás

2018.okt.

Továbbtanulás
i kiállításon
való részvétel

2018.okt.04.

Osztályfőnökök,
Munkaközösség tagjai
Horváthné Csima Tímea

2018.szept.29
.

-

Fénykép

Munkaközösség
Vezető,
tagok

Berkesné Mihály Mária

szórólapok,
fényképek

-

ÖKO Munkaközösség
Bán Anita

Fénykép

2018.
okt.06.

-

Osztályfőnökök

2018. okt. 23.

-

9. E.
Tóth László

Napló

Fénykép

A szünet előtti utolsó tanítási nap október 26. a szünet utáni első tanítási nap november 05.
Osztályonként
szülő részvétele a
nyílt napon

2018. nov.
30.

2018.nov.0.
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-

Munkaközösség
Vezető,
Osztályfőnökök
Dakos Ildikó

Fénykép,
Jelenléti ív

Fénykép

2018.dec.

Madárles,
madáretetés

- a védett területnek nyilvánított park
területén
előforduló madarak figyelemmel
kísérése, az etetőkben levő magvak
pótlása

2018.dec.

Karácsonyi
sütivásár,
teadélután

- a teadélután megszervezése és
lebonyolítása
- felelősök és a feladatok kijelölése

2018. dec.1620.

Karácsonyi
vásár

- ajándéktárgyak, asztali díszek,
adventi koszorúk készítése és árusítása
termésekből, újra hasznosítható
anyagokból

2018.dec.22.2019. jan.02.

TÉLI
SZÜNET

A téli szünet 2018. december 21-től 2019. január 02-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. a szünet utáni első
tanítási nap 2018. január 03.

2019.jan.

A 8.
osztályosok
továbbtanulása

- szakiskolai órák és gyakorlati helyek
látogatásának szervezése,
lebonyolítása

A 8. osztályos
tanulók aktív
részvétele

2019. jan. 30.

-

Munkaközösség
vezetők/ált.isk., szakisk./
8. o. osztályfőnöke
Papp József

2019. jan. 8.

Téli sport nap

Élmény, sport, egészséges életmód,
mozgás fontossága

Értelmileg
Akadályozott
Tagozat tanulói

2019.01.08.

-

Stikkel Ferenc
Földes Edina

Fénykép

2019.feb.19.

ÖKO nap
keretében
közös
madáretetés a
parkban

Gondoskodás az állatokról,
madárvédelem

Iskola diákjai

2019.02.19.

-

Stikel Ferenc,
Kircz Ágnes
Dakos Ildikó

Fényképek

2019.feb.

Farsangi
népszokások
ápolása,
busómaszk
készítése,
busójárás,
fánksütés

élménnyújtás,
élménypedagógia

Iskola tanulói

2019.02.28.

3000 Ft

Aktív részvétel,
pedagógusok,
diákok

Aktív részvétel,
Jó hangulat
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2018.febr.
vége

-

Osztályfőnökök
Munkaközösség vezetők
Stikkel Ferenc

2018.dec.19.

Tea, pogácsa,
gyümölcsök,
édesség:
10000 Ft

Értelmileg Akadályozott
Tagozat
Munkaközössége

2018.12.1620.

-

Mihály Margit
Gyurákovics Ildikó

Munkaközösség vezetők
Horváthné Csima Tímea

Fénykép

Fénykép

fénykép

Fénykép
Jelenléti ív

Fénykép

2019. április
2019. ápr. első
hete
2019. ápr. 18.ápr. 23.

Húsvéti
játszóház
ÖKO iskolai
továbbképzés
pedagógusoknak
TAVASZI
SZÜNET

2019.ápr. 09.

Szelektív
hulladékgyűjtés

2019. ápr. 22.

Föld napja

2019. ápr.

Fénykép

Kézműves délután a húsvét jegyében
Új információk, módszerek átadása

Pedagógusok
ÖKO csoport
tagjai

2019. április
első hete

-

Horváthné Csima Tímea

Fénykép
jelenléti ív

A tavaszi szünet 2018. április április 23-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018.04.17. a szünet utáni első tanítási nap április 24.
Tanulócsoportok
aktív részvétele

2019. április
09.

–

osztályfőnökök

Fénykép

Tavaszi túra Szentesica –forrás,
Kupavár

tanulók,
pedagógusok,
asszisztensek

2019. április
20- 23-24..

–

ÖKO Munkaközösség
Horváthné Csima Tímea
Mihály Margit

Fénykép

Tavaszi
rajzpályázat
kiírása

Virágok, gyümölcsök, tájkép, állatok

Diákok

2019.április
23.

Horváth Zsuzsanna
Kircz Ágnes

Kiállítás

2019. ápr.

Gyakorlókert
gondozása,
palántázás,
veteményezés

Tavaszi munkák,

Tanulók

2019. április

–

Dakos Ildikó

Fénykép

2019. május
14.

Madarak – fák
napja. Erdei
kirándulás

Madárszakértő meghívása,
madárfigyelés, jelölő fajok ismertetése

Diákok aktív
részvétele
új ismeretek
elsajátítása

2019. május
20.

–

Stikkel Ferenc,
Papp József

Fénykép

2019. május
31.

-

Fazekas Krisztián
Mileticsné Valkó
Gabriella
Horváth Zsuzsanna

Fénykép

2019. május
31.

–

Böröcz János
Vörös Anita
Szamos Noémi

Kiállítás,
Fénykép

2019. május

Egészségnap

vetélkedők,

tanulócsoportok
aktív részvétele,
pedagógusok,
asszisztensek

2019. máj. 31.

Dohányzásmen
tes világnap

Plakátok készítése
előadások, kisfilmek vetítése

Felső tagozat,
Speciális
szakiskola diákjai
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Tagozatok
diákjai,
pedagógusok

Környezetvéde
lmi világnap

Országos programokhoz való
csatlakozás, részvétel a programokon

2019. június
13-15.

Kerékpártúra
Horgászat

Természetismeret,
Jelölő fajok megismertetése
Új ismeretek elsajátítása

Diákok
Pedagógusok

2019. jún. 1617.

Munkaközösségi
foglalkozás

Éves munka értékelése

Az éves
munkaterv sikeres
megvalósítása

2019. június
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2019.június
15.

10000 Ft

Munkaközösség ÖKO
tagok

Fénykép

2019. június
13-15.

–

Böröcz János
Stikkel Ferenc Sarok
Szilvia
pedagógusok,
asszisztensek

Fénykép

2019. jún.1617.

–

Munkaközösség vezető
tagok

Jelenléti ív

2018. novemberében az ÉRTAK és a Szakiskolai tagozat sportnapot rendezett a diákok részére.
2018. november 10-én iskolánk tanulásban akadályozottak tagozata egészségnapot tartott.
Iskolánkban évek óta hagyomány ez a rendezvény, mely során a szervezők olyan feladatokat
igyekeztek összeállítani, melyek a tanulók életkorának és érdeklődésének is megfelelnek.
Ismereteikről az állomásokon adhattak számot, illetve bővíthették azokat. A következő területeket
emeltük ki:


Egészséges táplálkozás: Bemutattuk és megpróbáltuk vonzóvá tenni a gyerekek számára az
egészséges élelmiszereket, azok jótékony hatását a szervezetre.



Elsősegélynyújtás: A gyerekek könnyen megsérülnek. Fontos, hogy ezeket a helyzeteket
megtanulják kezelni, önmagukat és társaikat is el tudják látni baj esetén.



Személyi higiénia: Mindannyiunk számára fontos a tisztaság. Saját személyünket tekintve ez
fokozottan igaz, hiszen segítségével sok betegség megelőzhető.



Káros szenvedélyek: Mivel ezek tiltott dolgok, természetesen nagyon vonzóak a gyerekek
számára. Fontos, hogy ne a tiltás miatt mondjanak nemet ezekre, hanem ismeretekre épülő
saját meggyőződésből.



Sport: A sport épüljön be mindennapjaikba, mint természetes tevékenység, mely az egészség
megőrzése mellett örömet is okoz.

Az egészségtudatos életmód kialakítását fontos már gyermekkorban elkezdeni, hogy később
felnőttként saját igénnyé váljon számukra. Ennek egyik legfontosabb színtere az iskola.
2018. november 12-én az 1. és a 3. osztályosok a Krisna-völgybe – az Édesség Fesztiválra kaptak
meghívást.
2018. november 23-án a balatonföldvári Széchenyi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola képviselői ismét ellátogattak Somogyvárra. A több éves hagyományt ápolva tiszteletüket
fejezték ki iskolájuk névadója előtt, és elhelyezték koszorújukat Széchenyi Imre gróf mauzóleumánál.
Március a tavasz első hónapja. Fejlesztő iskolánkban ebben az időszakban az évszakváltás, a tavasz
eljövetele, a változások megfigyelése kerül középpontba. Ennek a témának a körüljárásához tartozott
márciusi tanulmányi kirándulásunk is a Deseda tóhoz, a Fekete István Látogatóközpontba. Tágabb
környezetünk változásainak megfigyelése, megtapasztalása volt a cél.
Somogyvár Község Önkormányzata „Tavaszi virágok” címmel hirdette meg pályázatát, melyen
intézményünk több tanulója is indult. Az alkotásokat független zsűri, Vándorina és Bauer Attila bírálta
el. Nagy örömünkre diákjaink a pályázaton igen eredményesen szerepeltek; az egyéni kategóriában
minden helyezést az EGYMI tanulói hoztak el. A díjakat tanulóink Hegedüs Henriettától vehették át.
Felkészítő tanárok: Horváthné Csima Tímea, Szabó Ildikó, Szabó Márta. Ildikó Szabó, Tímea
Horváthné Csima, Márti Szabó
Rajzversenyt követően a Megyei Mezei Futóverseny következett. Helyszín: Kaposvár.
Intézményünket öt tanuló képviselte a megyei mezei futóbajnokságon. A Bárczi Diáksport Egyesület
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rendezvényén a megye öt intézményéből vettek részt sportolók: Nagyatád, Nagybajom, KaposvárBárczi, Kaposvár-Duráczky, Somogyvár.
Három tanulónk: Horváth Roland, Torma Krisztián és Zsár Dániel korosztályában I. helyezést ért el, a
további két versenyzőnk – Horváth Albert és Barcza Tímea – is sikeresen helyt állt a megyei
bajnokságon.
2019. április 12-én Somogyvár Község Önkormányzata Prof. dr. Sárközy Péterre, a biogazdálkodás
meghonosítójára emlékezett. A rendezvényen dr. Solti Gábor képekkel színesített előadását hallhattuk
„Biogazdálkodás és Prof. Dr. Sárközy Péter szerepe a biomozgalomban” címmel. A rendkívüli életút,
a somogyvári kötődés, a hazai ökomozgalom színvonalas ismertetését a hallgatóság érdeklődve
figyelte. Az előadáson intézményünket Dakos Ildikó agrármérnök, szakoktató és Hódy Edit
intézményvezető képviselte.
A faültetés során intézményünk 8. osztályos tanulói segédkeztek, Hajduné Móring Márta
gyógypedagógiai asszisztens vezetésével. Ökoiskolaként, a biogazdálkodás irányába elmozduló
kertészeti szakmát oktató intézményként örömmel vettünk részt a rendezvényen.
Április harmadik hetében intézményünk parkápolásért felelős szakemberei – Felkai József, Orsós
János, Orsós Sándor – szakmai tapasztalatcserén jártak a dégi Kastélyparkban.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. országos közutas szemétgyűjtési akciót hirdetett 2019. április 29-én. A
Föld napja alkalmából meghirdetett rendezvényen intézményünk – a somogyvári EGYMI – közel száz
diákja, pedagógusa és asszisztense vett részt.
A 6107-es főút mentén felső tagozatos és szakiskolás tanulóink 14 zsák szemetet gyűjtöttek, a
kisebbek (kevésbé forgalmas helyen) további 8 nagy zsákot. Összesen 22 zsák szemét gyűlt össze a
hétfői nap folyamán, melyek elszállításáról a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kollégái gondoskodtak.
Hagyományainkhoz híven az idei tanévben is megrendezésre került a tanulásban akadályozott
tagozaton a sport illetve az Ökonap, melyet az idén összevontan tartottunk meg.
Az időjárás végre kegyes volt hozzánk, ezért a fakultatív programokat a park területén sikerült
megvalósítani. Az Ökonap keretén belül a felhívtuk a gyerekek figyelmét a környezetük megóvására,
illetve a természetben élő növények és állatok védelmére.
Ezzel kapcsolatban madárismeretre, a vízben és az erdőben élő állatokkal, növényekkel kapcsolatos
információkra tehettek szert. Megismerkedtek a park területén élő védett fákkal és terméseikkel,
valamint a természetet védő illetve az arra káros tevékenységekről szóló feladatokkal találkozhattak.
Szelektív hulladékválogatásban is szorgoskodtak a gyerekek. Négylábú szereplő is érkezett,
segítségével a házi állataink tartásával, gondozásával kapcsolatos ismereteket szerezhettek a tanulók.
Ezek mellett lehetőség volt a párhuzamosan folyó sportnapon különböző játékos sport tevékenységek
végzésére, mint pl.: a biciklizés, rollerezés, kötélhúzás, bokszzsák ütés, súlylökés, labdajátékok, célba
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dobás stb. Szívesen vettek részt a gyerekek a mozgásos, sportos feladatokban a többnapos rossz idő
után jó felfrissülés volt számukra.
Délután pihenésképpen pedig természetvédelemmel kapcsolatos rajzfilm vetítése következett a
nappaliban, de a mozgást kedvelők továbbra is játszhattak a sportnapon már kipróbált játékokkal.
A nap zárásaként az osztályok bemutatták társaiknak az általuk egy védett állatról készített rajzot,
plakátot és a választott állat jellemzésére is sor került. A munkájukért frissítőben és egy kis
finomságban részesültek a gyerekek.
A programokról bővebben az iskola honlapján is olvashatnak az érdeklődők.
2019. május 22-i határidővel az Oktatási Hivatalhoz intézményünk benyújtotta Újrapályázóként az
Öko Iskola cím pályázatát. A jövő tanévre az Öko Munkaközösség több új lehetőséget és programot is
tervez. Természetesen ezen lehetőségek a 2019/20-as tanév munkatervében fognak szerepelni.
Fontos megemlíteni, hogy a jövő tanévben szeretnénk csatlakozni és részesei lenni a Zöld
Parlamentnek, Madárvédő egyesesülettel kapcsolatot felvenni továbbá lehetőséget biztosítani, hogy
tanulóink minél több NATURA 2000-es területre eljussanak és megismerjék azok élővilágát, a védett
fajokat és jellemzőiket.
Minden kollégámnak és az intézmény vezetőségének köszönöm a türelmet és az áldozatos munkát,
melyet a tanévben végeztek!!
Somogyvár, 2019.06.20.
Horváthné Csima Tímea
gyógypedagógus-pszichopedagógus
ÖKO Munkaközösség vezető
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