
A. szakasz: A pályázó intézmény adatai 

A pályázat típusa: Ökoiskola újrapályázó 

Az intézmény teljes, hivatalos neve:  Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Szakiskolája, Egységes 

Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma 

Az intézmény OM azonosítója:  038422 

Feladatellátási hely sorszáma:  002 

A pályázó feladatellátási hely típusa: székhelyintézmény tagintézmény 

Az intézmény irányítószáma:  1118 

Az intézmény települése:  Budapest 

Az intézmény címe (utca, házszám):  Villányi út 67 

Az intézmény telefonszáma:  +36-1-372-7340 

Az intézmény email címe:  peto.iskola@semmelweis-univ.hu 

Az intézményi honlap címe:  semmelweis.hu/peto-ekpmi/iskola/gyakorlo altalanos-iskola 

Az intézményvezető/tagintézmény vezető neve:  Makk Ádám Balázs 

A kapcsolattartó pedagógus (például ökoiskola koordinátor) neve:  Nagyné Kijátz Edina 

A kapcsolattartó pedagógus (például ökoiskola koordinátor) telefonszáma:  

A kapcsolattartó pedagógus (például ökoiskola koordinátor) email címe:   

Az utolsó cím elnyerésének dátuma: 2017.09.12 2016.12.10 2016.01.30 

Azon telephelyek száma, amelyeken tényleges fenntarthatóságra nevelési munka 

folyik, és amelyekre az Ökoiskola (Örökös Ökoiskola) címet szeretné kiterjeszteni: 
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Jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az intézmény a 2020/2021-es 

Ökoiskola / Örökös Ökoiskola cím pályázathoz készített szándéknyilatkozattal 

rendelkezik, amelyet az alábbi szervezetek képviselői írtak alá: 

intézményvezető  tanulók szülők fenntartó 

Az intézmény rövid bemutatása (Legfeljebb 1000 karakterben írja le intézménye 

küldetésének, szervezetének, működésének, helyzetének, helyi közösségbe 

ágyazódásának legfontosabb jellemzőit.) 

 Iskolánkban 1 – 8. osztályos ép intellektusú, illetve tanulásban akadályozott, mozgássérült 

gyermekek nevelése-oktatása zajlik. 

Alapozó (iskola előkészítő) évfolyam és nyújtott 5. osztály biztosítja a gyermekek 

felzárkóztatását. 

Esélyteremtő osztályunk felkészíti a gyermekeket az integrált (többségi iskolában) történő 

nevelésre oktatásra. 

Szakiskolánk differenciált segítséget nyújt a szakma tanulásához, a társadalmi beilleszkedéshez, 

a felnőtt életre felkészüléshez.  

Erdei iskolai programokat kiváltja a Határtalanul program és a csoportkirándulások. 

Iskolai táborunkban minden nap van öko szakköri foglalkozás. 

Szabadtéri tevékenységeket az iskola kertjében végezzük. 



Tanulóink közösségi közlekedését szállító szolgálat és az iskolai busz biztosítja. 

Lehetőséget biztosítunk a környék gimnáziumainak és a Waldorf iskoláknak az IKSZ teljesítésére. 

Környezet tanulmányozásra a közeli Budai Arborétumba látogatunk. 

Testvériskolánkkal együttműködést kezdünk a fenntarthatósági nevelés területén is. 

Az Ökoiskola logó szerepel a honlapon. igen    

Az (1)-(20) telephely neve:  Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Szakiskolája, Egységes 

Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma 

Az (1)-(20)  telephely feladatellátási hely sorszáma:  002 

Az (1) (20) telephely pontos címe:  1118 Budapest Villányi út 67 

B. szakasz: Dokumentumok 

Az intézmény pedagógiai programja és helyi tanterve is hangsúlyozottan 

tartalmazza a fenntarthatóságra nevelés célkitűzéseit. 

igen    

Adja meg az intézmény pedagógiai programjának online elérhetőségét:  https://semmelweis.hu/peto-ekpmi/az-egyseges-konduktiv-pedagogiai-modszertani-

intezmeny-bemutatasa/ 

Adja meg az intézmény helyi tantervének online elérhetőségét:  https://semmelweis.hu/peto-ekpmi/az-egyseges-konduktiv-pedagogiai-modszertani-

intezmeny-bemutatasa/ 

Adja meg az éves munkaterv online elérhetőségét:  https://semmelweis.hu/peto-ekpmi/az-egyseges-konduktiv-pedagogiai-modszertani-

intezmeny-bemutatasa/ 

Első pályázóknak: Ha rendelkezik vele, adja meg az ökoiskolai munkaterv online 

elérhetőségét: 

  

Címmegújító és Örökös Ökoiskola címre pályázóknak: Adja meg az ökoiskolai 

munkaterv online elérhetőségét: 

 https://semmelweis.hu/peto-ekpmi/iskola/okoiskola-dokumentumok/ 

Adja meg az intézmény éves beszámolójának online elérhetőségét:  https://semmelweis.hu/peto-ekpmi/az-egyseges-konduktiv-pedagogiai-modszertani-

intezmeny-bemutatasa/ 

C. szakasz: Szervezeti feltételek 

Az ökoiskolai munkacsoportban a tantestület többféle szakterülete képviselteti 

magát. 

igen    

Az ökoiskolai munkacsoportba az intézmény technikai dolgozói is delegálnak tagot. igen    

A DÖK/ ZölDÖK munkatervének megfelelően a diákönkormányzat vagy - ha az 

iskolában működik - a "zöld" diákönkormányzat bekapcsolódik az ökoiskolai 

munkaterv. 

kidolgozásába véleményezésébe megvalósításába  

Az intézmény éves ökoiskolai munkatervének készítése során a szülők javaslatait is 

figyelembe veszik. 

igen    

A fenntarthatóságra nevelés témakörében tartott tantestületi szakmai 

műhelymunkák, előadások, beszámolók éves átlaga az előző három tanévben. 

 5 



A fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos továbbképzésen vagy ökoiskolai 

képzésen részt vevő pedagógusoknak a tantestület teljes létszámához képesti 

aránya az előző három tanév éves átlagában. 

 4% 

D. szakasz: Pedagógiai munka 

Az intézmény évente minimum kétszer, komplex tanulás-szervezési formában 

szervez programokat (pl. témanapot, témahetet, projektet) a fenntarthatóság 

témakörében. 

igen    

Az intézményben a helyi tantervben szabályozott módon, rendszeresen tartanak 

fenntarthatósági tematikájú foglalkozásokat (tanóra, szakkör, stb.). 

igen    

Az elmúlt három tanév mindegyikében legalább egyszer szervezett az intézmény 

erdei iskola programot. 

igen Határtalanul 

program 

Erdély 

 Lengyel testvériskola 

Lovastábor  

Kabókapuszta  

Vértesboglár 

Az intézmény a fenntarthatóság témaköréhez kapcsolódó táborokat szervez 

legalább évente. 

igen Iskolai táborban  minden nap 

 van ökoszakköri foglalkozás 

A fenntarthatóságra neveléshez kapcsolódó szabadtéri vagy az iskolán kívüli 

helyszínen zajló tevékenységek száma az elmúlt három tanévben. 

13  

Az intézmény az iskolát, mint létesítményt a fenntarthatóságra nevelés színtereként 

bevonja a pedagógiai munkába. 

igen    

A gyalog vagy kerékpárral könnyen elérhető, a helyi – természeti és épített – 

környezet tanulmányozására alkalmas területekre tett látogatások száma az elmúlt 

három tanévben. 
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Budai Arborétum 

 Az iskola ökoiskola munkatervében szerepelnek a globális neveléssel kapcsolatos 

feladatok. 

igen    

Az intézményben alkalmaznak alternatív vitarendezési, mediációs konfliktuskezelési 

és bántalmazásellenes technikákat. 

igen Szupervízió a 

tantestület-nek 

8 alkalom 

100 fő  

A pedagógusok rendszeresen használnak aktív, reflektív és kooperatív tanítási-

tanulási módszereket, játékokat a fenntarthatóságra nevelés területén. 

igen    

Az intézmény felkészíti a tanulókat a környezeti változásokhoz való 

alkalmazkodásra. 

igen    

E. szakasz: Az intézmény működése 

Az intézmény belső rendezvények szervezésénél érvényesülnek a környezeti 

szempontok. 

igen    



Az intézmény lehetőséget ad a tanulóknak az intézményi környezet (osztályterem, 

folyosók, közösségi terek berendezése, dekorálása, udvar kialakítás) alakításában 

való részvételre a tervezés és a megvalósítás során, beleértve saját személyes tereik 

alakítását is. 

igen    

Az intézmény biztosítja a terepi programok, külső helyszínen végzendő 

kutatómunka elvégzéséhez szükséges eszközöket. 

igen    

Az intézmény rendelkezik biztonságos kerékpártárolóval vagy kerékpár tárolására 

alkalmas egyéb hellyel. 

igen    

Az intézménybe gyalog, kerékpárral vagy közösségi közlekedéssel (busz, vonat, 

iskolabusz, telekocsi) érkező intézményi dolgozók becsült százalékos aránya. 

 61% 

Az intézménybe gyalog, kerékpárral vagy közösségi közlekedéssel (busz, vonat, 

iskolabusz, telekocsi) érkező tanulók becsült százalékos aránya. 

 52% 

Az intézmény helyiségeinek hány (becsült) százalékában található megfelelően 

gondozott beltéri élő növényzet? 

 50% 

A zöldfelület kialakítás során az őshonos növényfajok, a tájegységnek megfelelő 

fajkompozíciók előnyben részesültek. 

igen    

Madárvédelmi (madárodú, etető) és egyéb természetvédelmi berendezések (pl. 

lepkeitató, darázsgarázs) száma az intézmény területén. 

 19 db 

Konyhakertet vagy iskolakertet működtet az intézmény. igen    

Az intézmény komposztálót működtet, ahová az intézményben összegyűjtött 

zöldhulladék kerül. 

igen    

F. szakasz: Kommunikáció 

Az intézmény által a fenntarthatóságra nevelés érdekében szervezett nyílt órák, 

nyilvános foglalkozások száma az elmúlt három tanévben. 
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Az intézmény fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos munkája megjelenik az 

intézményi kommunikáció több csatornáján. 

igen    

A szülők tájékoztatása az ökoiskolai folyamatokról fórumokon, projektzárókon, 

iskolai honlapon stb. keresztül évente legalább két alkalommal megtörténik. 

igen    

A fenntarthatóság témája jellemző az intézmény belső kommunikációjára és 

megjelenik programjaiban.  

igen    

Az intézményi honlapon jól láthatóan szerepelnek és könnyen megtalálhatók a 

fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos tartalmak. 

igen    

Az intézményi honlapon rendszeresen frissülő tartalmak tájékoztatnak a 

fenntarthatóságra nevelés terén végzett munkáról. 

igen    



G. szakasz: Együttműködés 

Mely civil szervezetekkel folytattak együttműködéseket a fenntarthatóság 

pedagógiája területén? Adja meg a szervezetek és a tevékenységek nevét. 

 Rendszeresen, minden évben az Állatok Világnapja alkalmából kezdjük el a gyűjtést és az 

állatfekhelyek készítését menhelyi állatoknak. Általában Karácsony előtt, de a gyűjtés 

mértékétől függően van, hogy már ősszel is megszervezzük az átadást a Hangya Közösség 

koordinátorának. 

Mely gazdálkodó szervezetekkel, vállalkozókkal, gazdasági társaságokkal folytattak 

együttműködéseket a fenntarthatóság pedagógiáját érintő témákban? Adja meg az 

intézmények és a tevékenységek nevét. 

 Rendszeresen, minden évben segítenek a lombkomposzt összegyűjtésében, iskolakerti 

munkálatokban: 

-Bosch, Intercontinentál, Magyar Posta, Czewe 

Évente váltakozva kültéri és beltéri munkálatok: 

Trilak, BBIS, Hydropool Hungária 

Faápolási- gondozási teendők: 

-Győrffy Tree Expert Company 

Mely fenntarthatóságra neveléssel foglalkozó hazai és/vagy nemzetközi oktatási 

programokba kapcsolódott be az intézmény az előző három tanévben? Milyen 

formában történt az együttműködés? 

 Évek óta, a megadott időintervallumban: 

-Fenntarthatósági Témahét. Két éve már külső előadókat is fogad iskolánk. 

-Európai Hulladékcsökkentési Hét 

Regisztráció és pályázat leadása. 

2019/2020-as tanévben elnyertük a Legaktívabb iskola címet. 

Mely felsőoktatási intézménnyel vagy egyéb tudományos intézménnyel folytat 

együttműködést az intézmény a fenntarthatóság pedagógiája területén? Adja meg 

az intézmény és a tevékenységek nevét. 

Szent István Egyetem - Állattani és Állatökológiai Tanszék      Előadások a gyerekek számára 

különböző  környezetvédelmi témakörökben. 

Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar               Tanácsadás a magaságyások 

hasznosítására. Kertészmérnök hallgatók bekapcsolódása a környezetvédelmi témakörben 

tartott tanórákba, magaságyás gondozásba. 

Az intézmény a mindennapi tevékenységének szervezésébe, a tartalmi munkába is 

rendszeresen bevonja a helyi közösségeket (egyének, szervezetek támogatása, 

szociális tevékenység, környezet-, természetvédelmi tevékenység stb.), így 

lehetőséget teremt az önkéntes munkára. 

igen 

IKSZ 

   

A szülőket is bevonják a fenntarthatósággal kapcsolatos tevékenységekbe, 

eseményekbe. 

igen    

H. szakasz: Helyi közösség, közvetlen környezet 

Az intézmény tudatosan érvényesíti a fenntarthatóság elveit a hátrányos helyzetű 

tanulókat támogató, esélyteremtő, illetve tehetséggondozó programokban. 

igen 

Bacsó Gizella  

Természetismeret 

THG 

  Vajdáné Mühl Marianna esélyteremtő  csoport 

I. szakasz: Az intézmény profilja 



Az intézmény arculata, dekorációja összhangban van a fenntarthatóságra nevelés 

céljaival. 

igen    

Az intézmény (egészintézményes) fenntarthatóságra neveléshez köthető helyi 

hagyományai, szokásai.  

Öko szakkör első foglalkozásán a be nem telt füzetek üres lapjaiból re-füzetet készítenek a 

gyermekek. 

Takarítási Világnapon a Dm cégtől kapott ökotisztítószerekkel takarítanak a szakkörös 

gyermekek. 

Időjárás függvényében kapcsolódunk a Komposztünnephez. A 2. emeleten lévő kollégiumban 

kialakítottunk erkélykomposztálót. 

A textil leltár során selejtezett ágyneműkből menhelyi állatoknak készítünk fekhelyet az Állatok 

világnapja alkalmából. 

Madárbarát iskola lévén a gyerekek készítenek rovarteleltetőt, és a megadott időszakban 

folyamatosan feltöltik a madáretetőket. 

Karácsonyi Műhelyen főleg újrahasználható alapanyagokból dolgozunk a gyermekekkel és a 

Szülői Munkaközösséggel közösen. 

Egészségnapon salátát és ivólevet készítenek a gyermekek, és a csoportok megkínálják 

egymást. 

Energiatakarékossági Világnap alkalmából gyertyafényes vacsorát tartunk a kollégista 

gyermekekkel. 

Gyermeknapon délelőtt ebben a témakörben tartunk több állomásos vetélkedőt. Délutáni 

gyermekprogramok során a gyerekek szelektíven gyűjtik a szemetet. Még a vattacukros 

hurkapálcát is elmosogatják, mert a technika órán majd felhasználják. 

Iskolai rendezvényeken, programokon a konyha felszerelését használjuk. Főleg zöldség- 

gyümölcs, ásványvíz és nagykiszerelésű gyümölcslé a választék. Terítésnél előszeretettel 

használjuk a Szülői Munkaközösség által készített fonott papírkosarakat. (Motoros tanévnyitó, 

CP nap, Parasport nap, Szavaló- és énekverseny, Tiéd a színpad bemutató, Pető cukrászda, 

Bankett, Nevelőtestületi értekezletek) 

Ballagási dekorációt folyamatosan váltjuk fel többször használható, igényes selyemvirág és 

zöld változatra. 

Bejárós gyermekek közül egyre többen használnak kulacsot és uzsonnás dobozt. 

Iskolánk rendelkezik vízadagolóval, palackpréssel melyet mindenki által megközelíthetően 

helyeztünk ki. 

Minden csoport rendelkezik szelektív hulladékgyűjtő kukákkal, és az öko szakkörösök által 

készített teafilter és kávézacc, ill. veszélyes-hulladék gyűjtő dobozzal. 

Saját vállalás az egészintézményes fenntarthatóságra nevelés területén. Egyetemi hallgatók ökoszemléletének formálása az iskolai gyakorló területen. 

 

Saját vállalás az egészintézményes fenntarthatóságra nevelés területén. Madártani Intézettel kapcsolatfelvétel: 

-madárodúk felülvizsgálata, ismeretterjesztés, gyakorlati alkalmazás 

Saját vállalás az egészintézményes fenntarthatóságra nevelés területén. Szakiskola bevonása az ökoiskolai tevékenységekbe, programokba. 



J. szakasz: Az intézmény eddigi munkája 

Az elmúlt három év legfontosabb ökoiskolai fejlesztéseinek, innovációinak 

bemutatása. 

Elöregedett komposztálók, komposztkeretek javítása és pótlása. Minden csoportnak lett 

magaságyása. 

Tehetséggondozó program keretében mikroszkóp, lamináló- és spirálozógép, akvárium 

beszerzése. 

Minden csoport kapott három szelektív gyűjtőt. 

Kollégiumban erkélykomposztálót alakítottunk ki, hogy rossz idő esetén is tudjunk 

komposztálni. 

Iskolai veszélyes-hulladék gyűjtőt is kialakítottunk. 

Felvettük a kapcsolatot a Semmelweis Egyetem környezetvédelmi szakemberével. 

Zabosfa pályázatra két speciális ágyást terveztünk. 

Az intézetbe jelentkező cégeket és IKSZ-es tanulókat bevonjuk az oköiskolai tevékenységekbe. 

Honlapon külön területet kapott az ökoiskola. 

Iskolai rendezvényeken, programokon figyelembe vesszük a hulladékcsökkentési 

lehetőségeket. 

Ökoiskolai Munkaközösség az iskola mindegyik csoportjára kiterjesztette az ökoiskolai 

tevékenységeket. Rendszeresen küldik a munkaközösségi tagok a megvalósulásról a 

beszámolókat. 

Összeállítottuk az Örökös Ökoiskola pályázathoz szükséges feladatokat, így tudunk tervezni a 

következő három évre. Minden feladathoz megbíztunk felelős személyt a tantestületből. 

Fenntarthatósági Témahéten külsős óraadókat fogadunk. Idén még a digitális oktatásban is 

sikerült megoldani ezt a lehetőséget. 

NOKS-os kolléga segítségével sikerült kialakítani a benapozófolyosón egy két emeleten 

végighúzódó dekorációt. Rendszeresen, az ökoiskola tevékenységeihez, jeles napokhoz 

igazodó, főleg újrahasználható alapanyagokból álló elemek kerülnek rá. 

Az intézmény által megfogalmazott, már teljesült saját vállalások. Ökoiskola bemutatása nemzetközi fórumokon (X. Konduktív Pedagógiai Világkonferencia) 

Helyett: 

Bacsó Gizella előadása: A flow-élmény motiváló hatása a környezeti nevelés során CP-s SNI 

tanulóknál az ökoiskola keretein belül 

Helyszín: 

XIV. Kárpát-medencei Ökológiai és Környezetvédelmi Nemzetközi Konferencia - Gödöllő 

Erdélyi Kolozsvári Egyetemmel közös szervezésben. 

Az elmúlt három évre tervezett, de meg nem valósult fejlesztések felsorolása 

(amennyiben voltak ilyenek) és a fejlesztés elmaradásának indoklása. 

Együttműködés kialakítása más ökoiskolával 

Fenntartó és vezetőség váltás, valamint a járványhelyzet miatt nem tudtuk teljesíteni. 

 

Élősarok kialakítása 

Megpróbáltuk halakkal, és kisrágcsálóval. 



Problémát jelentett az iskolai szünetekben az állatok ellátása, ill. megviselte őket az állandó 

környezetváltás. Így egy év múlva megszüntettük az élősarkot. 

Van állatasszisztált foglalkozás, kutyaterápia, ill. egy gyermekünknek rohamjelző kutyája. Az 

iskola kertjében mókusok, madarak és macskák. Róluk rendszeresen gondoskodnak a 

gyermekek. 

 


