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A SZISZKI IS ÖKOISKOLA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iskolánkban több éve már, hogy előtérbe került az egészségre, környezettudatosságra 
nevelés. A tantestület szívesen és hatékonyan alkalmazza az „öko” praktikákat a 
mindennapi oktatásban, mindenki a saját terültén.  
A pályázatíró Ökocsoport tagjai: Nickl Erika, Bugir Zsolt, Győri István, Neikl-Ladány 
Ágnes.  
A pályázás menete több lépcsős volt: leültünk, gondolkodtunk, ötleteltünk, átrágtuk, 
összedobtuk, beadtuk, vártunk, hiányt pótoltunk és megnyertük, mindezt fél év alatt.  
Ezelőtt a fél év előtt történt az igazán nagy munka, hiszen el kellett érnünk arra a 
szintre, hogy Ökoiskola váljon intézményünkből.  
A Sziszki Öko szemmel:  
Iskolánk Százhalombattán, közlekedés szempontjából jól megközelíthető helyen, 
fásított parkkal körülvett területen helyezkedik el.   
Az épület tetőszerkezetén napelemek és napkollektorok találhatók. A környezeti 
vizsgálatokhoz megfelelő, alapeszközkészlettel ellátott, felszerelt laboratórium és 
tantermek állnak a rendelkezésünkre. 
Százhalombattai előnyök és hátrányok határozzák meg környezeti nevelési 
tevékenységünk lehetőségeit. A természettel való kapcsolat részben hosszabb-
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rövidebb terepprogramok szervezésével, részben a városi parkok, kertek 
tanulmányozásával valósítható meg iskolánk tanösvényében.  
Tanulóink nagy része helyi, így családjaik szívesen vállalnak feladatokat.  
 Iskolánkban évente egy napot a lakóhely értékeinek megismerésére fordítunk (pl. a 
város természeti, kultúrtörténeti értékei).  
Feladatunknak tartjuk, hogy az iskola mindennapi életét és életmódját 
környezettudatosabbá tegyük.  
Fontos az anyag- és energiatakarékos iskolaüzemeltetés, a pedagógusok, dolgozók 
példamutatása, a szelektív hulladékgyűjtés következetes megvalósítása. A termek, 
folyosók és az udvar zöldítése, a tantermek organikus díszítése, élősarok kialakítása, 
gondozása, a tömegközlekedési eszközök, a kerékpáros és gyalogos közlekedés 
népszerűsítése, a büfé árukészletének átalakítása, a menza egészségesebb 
működtetése, az iskolai ismeretterjesztés tanórán kívüli eszközeinek jobb 
kihasználása (faliújság, iskolaújság, iskolarádió, helyi média). 
Szervezünk táborokat, tanulmányutakat, kirándulásokat. Szelektíven gyűjtjük a 
hulladékot, papírt, PET-palackot és hagyományos kommunális hulladékot frakcióban. 
Kupakgyűjtést tartunk egész tanévben, a nyeremény a következő tanévben egy 
szabadnap! Témanapokat tartunk, pl. Föld napja témában. Pályázatokon veszünk 
részt. Ballagás előtt parkrendezést, udvartakarítást, virágosítást szervezünk a 
tanulóknak, és terveink közt szerepel egy erdei tanterem kialakítása udvarunkon.  
A tantestület összefogása és áldozatos munkája tette lehetővé, hogy iskolánkat újabb 
profillal bővítsük. 
Az Ökoiskola cím ünnepélyes átadására november 17- én Budapesten az Eszterházy 
Károly Egyetem Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban került sor. Az Érdi 
Szakképzési Centrumon belül Ökoiskola címet kapott a Sziszki-n kívül az Érdi SzC 
Eötvös József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Gyál).  
Százhalombattáról mellettünk az I. Számú Általános Iskola és a Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény nyerte el a megtisztelő 
címet.  
A tudatos szemlélet, a hasonló cél, a változatos programok így már lehetőséget adnak 
a közös projektek megvalósításához Centrumon belül, vagy akár városi szinten is.  
 


