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Plózer Alexandra kolléganőnk szeptember hónapban komoly műtéten esett át, tartós távollétre 

kényszerült, így ebben az időszakban nem tudta vállalni a munkacsoport koordinálását. 

 

Intézményünk 2017 – ben immár második alkalommal kapta meg az Ökoiskola címet. 

Ennek szellemében oktatási – nevelési munkánkat a fenntarthatóság logikája járja át. Minden 

pedagógusunk és technikai dolgozónk azon fáradozik, hogy az új generációk tudatában 

elültessük e szemlélet magját. A mindennapok során arra törekszünk, hogy magatartásunkkal, 

a témához való hozzáállásunkkal példát mutassunk kisdiákjainknak.  

Ebben a tanévben is a programtervünket és az ökoiskolai munkatervet ismét úgy állítottuk 

össze, hogy minél sokrétűbben szolgálja a kitűzött célok elérését. Ezek pedig a következők: 

környezettudatos, - és természetszerető attitűd, hulladékcsökkentés, - és szelektálás, 

egészséges életmódra nevelés, a testnevelés, - és sporttevékenység fontossága. Továbbá 

szerepvállalás a helyi közösségek életében és nem utolsó sorban az ökoiskolai cím megtartása 

érdekében tett vállalások kivitelezése. 

Több éve működik iskolatej, - és iskolagyümölcs program is nálunk, aminek lebonyolítását 

köszönjük szépen iskolatitkárunknak, Aranyosiné Reizer Anikónak.  

A pet- palackos kupakok gyűjtésével egy sérült kislány felépülési esélyeit próbáljuk javítani. 

Erre a célra kolléganőm, Beinschróth Klára külön kialakított egy ún. ökosarkot, ahol a segítők 

elhelyezhetik a műanyagokat. Az említett tanárnő gondoskodik arról is, hogy rászoruló 

diákjainkhoz eljussanak ruha és cipő adományok a tanév teljes ideje alatt. Köszönjük szépen! 

A nyári Erzsébet tábor keretében ismét rendbe tettük fűszernövényes ládáinkat. Erről a 

megyei napilapban is képes beszámoló jelent meg.  

Tavaszi terveink közt szerepel a kert felújítása. 

 

Sajnálatos módon tavasz óta a kialakult járványhelyzet megtizedelte rendezvényeinket, 

többet közülük nem sikerült megtartani. 

 

 

 

 



Havi lebontásban a következő események történtek még intézményünkben az ökoiskola 

szellemében. 

Szeptember: 

Az idei tanévben is csatlakoztunk az Európai Mobilitás hetéhez. Pittnerné Zámbó Zita, 

kolléganőnek és a polgárőrségnek nagyon köszönjük, hogy segítettek zökkenőmentesen 

lebonyolítani a gyerekeknek kerékpárral való iskolába érkezését. Az őszi papírgyűjtés ismét 

eredményesnek mondható, a gyerekek mindent megtettek azért, hogy a hulladékot 

osztálypénzre váltsák. Gratulálunk minden szorgos kezű tanulónak és segítő felnőttnek! A 

hónapot a hagyományos harci túránkkal  zártuk, mely rendhagyó módon most az iskola 

tágabb környezetében került megrendezésre.  

 

A tantermek ablakpárkányaira kihelyezett madáretetők finomságai továbbra is csalogatják az 

éhes madarakat. 

 

Bízom benne, hogy a járványhelyzet elmúltával ismét tartalmasabb programokkal tudjuk 

folytatni diákjaink környezettudatos nevelését! 

 

                                                                             Kovács Géza István 

       tagintézmény-vezető 

 

Kincsesbánya, 2021.január 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


