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Ökoiskolai beszámoló
(2017-2018. tanévre)
Ökoiskolává szeretnénk válni - pályázat
Az idei munkaterv egyik kiemelt programja volt az Ökoiskola mozgalomhoz való csatlakozás.
Ennek érdekében számos előrelépést tettünk (szelektív hulladékgyűjtés, zöldítés, virágosítás,
madáretető, madáritató stb.), hogy jövőre iskolánk hivatalosan is Ökoiskola legyen. 2018.
májusában elküldtük az EMMI-be a pályázati anyagunkat.
ÖKO-munkacsoport alakulása
A munkaközösségek bekapcsolódtak az ÖKO iskola munkacsoport munkájába, továbbra is
igyekszünk a feltételeknek megfelelni (a szelektív hulladékgyűjtés a tanáriban, több tanteremben is
működik). A szelektív hulladékgyűjtést a munkaközösség minden tagja folyamatosan végzi és
szorgalmazza a diákok körében is.
Madárbarát iskola
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Madárbarát Kert programjához iskolánk
szeretne csatlakozni. Ennek érdekében madáretető, madáritató kihelyezése történt.
Témahetek
Fenntarthatósági témahét
A témahéten a Kőszegi-hegység madárvilágát mutatta be a 9.A osztály tanulóinak Illés Péter
kolléga.
A tudatos vásárlás praktikáit Zsóri-Ments Orsolya lelkésznő járta körbe a diákokkal.
Az Aktív tanulók/Passzív ház érdekességeit, a megújuló/nem megújuló energiák, alternatív energiák
világába Füzi Mária vezette be a 10. B osztály logisztika, szállítmányozás szakos diákokat és a 12.
K osztály tanulóit.
Neveztünk a Zsebpénzügyes vetélkedőbe is.
Külföldi diákcsere kapcsolat
A 13 éve tartó bajor evangélikus iskolával, a Realschule Schloß Schwarzenberggel való diákcsere
kapcsolat idei támája a természetvédelem volt („Naturschutz international”). Vendégeinkkel
ellátogattunk többek között a Chernel-kertbe, a Balaton-felvidékre, az Őrségi Nemzeti Parkba.
Lovas sport
A Csekonics Napot újraindítottuk, felélesztettük és egyben megemlékeztünk lovas képzésünk 20.
évfordulójáról régi és jelenlegi tanítványok, lovas egyesületek képviselői, valamint illusztris
vendégek (Ágh Péter országgyűlési képviselő, Huber László polgármester, Básthy Béla
alpolgármester) jelenlétében. Előadást tartott Rácz András, iskolánk 2002-ben érettségizett
tanítványa, a "Galopp pályák világa" címmel, dr. Mentes Katalin igazgatóhelyettes pedig az iskola
lovas képzéséről.
„Mindent a lovakról” – HEBE országos levelező versenyen 9-12. osztályos kategóriában Békefi
Vanessza, Farkas Patrícia, Nagy Klaudia és Visi Angéla 2. helyezést ért el. Felkészítő tanár:
Németh Vivien, Dr. Mentes Katalin és Kovátsné Kemenes Andrea.
II. Országos Állategészségügyi verseny – Budapest
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2 három fős csapatunk (Békefi Vanessza, Nagy Klaudia és Visi Angéla, valamint Peresztegi
Katalin, Magyar Alida, Baranyai Tamara) jutott el a harmadik fordulóig. A több napos döntő
Budapesten zajlott, a csapat 10. helyezést ért el. Felkészítő tanár: Dr. Mentes Katalin.
Természetfotó pályázat
A tanév elején fotópályázatot írunk ki diákjaink számára Visnya Aladár (Pécs, 1878. febr. 5. –
Kőszeg, 1959. márc. 22.) Vas megye botanikus-zoológus tudósa, iskolánk jogelődjének a Gyurácz
Ferencz Evangélikus Leánylíceumnak egykori mennyiségtan, geometria, természettan, vegytan,
filozófia tanára születésének 140. évfordulója emlékére. Tetszőleges számú, saját készítésű digitális
képpel lehetett nevezni. Idén négy diák összesen 54 fotót küldött be.
Föld Napi hulladékszedés
Az Írottkő Natúrparkért Egyesület idén is meghirdette április 9-27. között a Tisztasági akciót,
amelyen a 10. A osztály Kampits Ernő vezetésével, a 11. A osztály Iván Ferencné vezetésével vett
részt. A 10. A osztály a nemezgyár és a határátkelő környékét, a 11. A osztály a tangazdaság felé
haladó kerékpárutat tisztította meg a hulladéktól.
A Madarak és fák napja
A jeles esemény idén is a Miénk itt a rét programban csúcsosodott ki, amin május 11-12-én négy
tanulónk segítőként vett részt.
Tömördi madárvárta - Madárgyűrűző tábor
A tömördi madárvártán augusztusban idén is tevékenyen részt veszünk gyűrűzőként (Illés Péter
biológiatanár) ill. segítőként (Farkas Ádám és társa 9. A).
Paks II. - kamion
„A Paks II. Zrt. megbízásából Kőszegre egy látványos, interaktív tájékoztató kamion érkezett. A
kamion 2018.01.31-én és 2018. 02.01-jén, 9730 Kőszeg, Károly Róbert téren volt látogatható,
melynek feladata volt, hogy a személyes találkozás lehetőségét kihasználva a lakosságot
tájékoztassa, valamint a tájékoztatáson túl, lehetőséget is teremtsen a lakosságban felmerülő
kérdések megválaszolására, interaktív párbeszéd megvalósítására. A kamionos tájékoztatás célja,
hogy a településén élők számára többek közt a két új paksi blokk építéséről, a klímavédelemben és
hazánk ellátásbiztonságában betöltött szerepéről, illetve az atomenergiáról.”
Intézményünknek lehetősége nyílt arra, hogy kisebb csoportokban meglátogassuk a kamiont és
megtekintsük a helyszínen az atomerőmű történetéből kiállított képgyűjteményt, valamint a
jelenlegi bővítéssel kapcsolatos információkat. Az előadások nagyon érdekesek voltak, a diákok
élvezték az interaktív kvízjátékokat, amelyekben kipróbálhatták tudásukat.
Kőszeg, 2018. június 20.

Illés Péter

