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A Kölcsey Ferenc Általános Iskola pályázatot kíván benyújtani Ökoiskola cím 
elnyerésére. 

 
2011. szeptember elsején vettük birtokba újjáépült iskolánkat. Az udvarrendezés, az 
aszfaltozás azonban már nem valósult meg forrás hiányában. Helyi vállalkozók végezték a 
földmunkákat, megtörtént a tereprendezés; szponzorok támogatásából fűmagot vásároltunk, 
sövényt ültettünk, kutat fúrattunk. Szajol község polgármestere szívügyének tekinti az iskola 
fejlesztését, a tanulók színvonalas nevelését-oktatását, ezért keresett forrást a kézilabdapálya 
aszfaltozására, a kerítés és a kerékpártároló megépítésére. 

Az elmúlt tanévben az osztályok részére meghirdettük az egy óra az iskoláért mozgalmat, 
melynek keretében mind a 16 osztály részt vett a „zöldesítésben”: növényeket ültettünk, 
virágoskerteket alakítottunk ki, minden osztály ültetett egy fát, melyet szülői támogatásból 
vásároltak. Kialakítottunk egy komposztálót, valamint egy játszóteret és egy füves 
futballpályát a hátsó udvaron.  

Szajol község 2012-ben ünnepelte 750. évfordulóját. Ennek apropóján kértük a szülőket, hogy 
az iskolát 750 cserép virággal díszítsük. Ez az ünnepélyes iskolaavatásra meg is valósult. 

Az iskola udvarának gondozását jelen tanévben is minden osztály feladatának tekinti. A 
tavasz folyamán újabb akciót tervezünk: ismét minden osztály ültet, most 1-1 tuját a 
kerékpártároló és a füves terület elhatárolására. A folyosókat és a tantermeket zöld 
növényekkel, tanulóink képzőművészeti alkotásaival dekoráljuk.  

Az udvaron szelektív hulladékgyűjtő edényeket helyeztünk el, évente kétszer hulladékgyűjtési 
akciót szervezünk, a tanulók papír és fémhulladékot gyűjtenek. Tudatos takarékosságra 
törekszünk az energiával és a vízzel. Bekapcsolódtunk a „Happy hét” rendezvénysorozatba, 
melynek kiemelt célja az ivóvízfogyasztás népszerűsítése  A diákok több program során 
játékos formában sajátíthattak el ismereteket e témában. A kihelyezett plakátok és szórólapok, 
tájékoztatók mellett „vízizsaru-szolgálat” is működött, melynek elsődleges feladata volt, hogy 
felhívja a  diáktársak figyelmét a tanórák közi szünetekben a rendszeres vízfogyasztásra. A 
különböző kérdőívek és táblázatok alapján pedig nyomon követhetővé vált, hogy sikerül-e 
befolyásolni, helyes mederbe terelni az iskolánk tanulóinak folyadékfogyasztási szokásait. 
Ahhoz azonban, hogy gyermekeink a fejlődésükhöz szükséges, egészséges ételeket és italokat 
fogyasszák, elsősorban a felnőttek táplálkozási szokásain kellene változtatni. Addig, amíg 
rohanó életmódjuk miatt a felnőttek sem tudnak kellő  módon odafigyelni étkezési 
szokásaikra, addig csak reménykedni tudunk abban, hogy talán a gyermekek járnak elöl jó 
példával . 

Iskolánk könyvtárában a lehetőségekhez mérten folyamatosan bővítjük a fenntarthatósággal 
kapcsolatos szakirodalmat. 



 2 

 

2012 őszén kapcsolódtunk egy Leader projekthez, amely a fenntarthatósággal kapcsolatos 
viselkedésminták elterjesztését tűzte céljául. 25 tanulónk kapcsolódott be a programsorozatba 
az előadások témakörei: a társadalom és a környezet harmonikus viszonyának bemutatása; 
anyagtakarékosság, hulladék-megelőzés, újrahasznosítás; a megújuló energia hasznosítása a 
környezetünkben; környezetbarát élelmiszer- előállítás és fogyasztás. A projekt keretében sor 
kerül tájbejárásra, a projektben érintett települések (Tószeg, Rákóczifalva, Újszász) 
egészségnapjain való részvételre is. 

 Nevelőtestületünkből két pedagógus részt vett 120 órás továbbképzésen, melynek célja: a 
környezettudatosság, környezetkultúra és környezet-etika fejlesztése; a környezeti nevelés 
pedagógiai hátterének erősítése. 

Intézményünk 2012 májusában nyerte el a Magyar Vöröskereszt Bázisiskolája címet. Az 
egészségtudatos magatartásra, a tanulók teljeskörű egészségfejlesztésére nagy hangsúlyt 
helyezünk. Tanulóink elsősegélynyújtó tanfolyamon sajátítják el az alapvető ismereteket, 
bemutatókat tartanak társaiknak és a szajoli Bázisoviban az óvodásoknak. Segítséget 
nyújtanak az idős embereknek a ház körüli munkák elvégzésében. A Vöröskereszt Világnapja 
alkalmából rendeztük meg ebben a tanévben a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Bázisóvodák és 
Bázisiskolák találkozóját.  

Kiemelten fontos feladatunknak tekintjük a jeles napokhoz kapcsolódó rendezvények 
megszervezését: Víz világnapja, Föld napja, takarítási világnap, Madarak és fák napja. A 
környezeti nevelési feladatok lebonyolításába a diákönkormányzatot is bevonjuk: tisztasági  
és teremdíszítési versenyt  szervezünk. 

A pályázathoz csatolni kell a település Képviselő-testületének nyilatkozatát arról, hogy a 
Kölcsey Ferenc Általános Iskola ökoiskolai munkája illeszkedik a településfejlesztési 
koncepcióhoz, valamint a Képviselő-testület támogatja az intézményt Ökoiskolai céljainak 
elérésében.  

Tisztelettel kérem a Képviselő-testület támogatását az Ökoiskolai cím elnyeréséhez.  

 

Szajol, 2013.04.25.  

 

                                                                                        Némethné Gerecs Judit sk. 
                                                                                                   igazgató 
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