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Mottó: 
Találd ki, mit akarsz, és igyekezz túlteljesíteni az elvárásaidat. (...) Gyakorolj 
rengeteget, és tedd nagyon magasra a lécet, válassz olyan távoli célt, amit csak 
nagyon nehezen érhetsz el. Mert ez a művész missziója: átlépni a saját korlátait. Az a 
művész, aki keveset akar és azt el is éri, tévúton jár. 
(Paulo Coelho) 
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Oklevelek: 
1. Ökoiskola 
 

 
 

2. Boldog Iskola 
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3. Energiatudatos Iskola 

 
 

4. Arany minősítés (iskola gyermekkara) 
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I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI 

1. Adatok részletezése: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC törvény 21§ (3) bekezdése szerinti tartalommal, 
figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 123.§ (1) bekezdésében leírtak szerint kiadott 
szakmai alapdokumentum alapján: 

Hivatalos neve: Szegedi Gregor József Általános Iskola 
Típusa: általános iskola 
Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása 
OM azonosítója: 029664 
Székhelye: 6726 Szeged, Fő fasor 61-63. 
Az intézményalapításának időpontja: 1963. szeptember 1. 
Fenntartó neve: Szegedi Tankerületi Központ 

2. Köznevelési és egyéb alapfeladatai: 

2.1 Általános iskolai nevelése- oktatás 
2.1.1 Nappali rendszerű iskolai oktatás 
2.1.2 Alsó tagozat, felső tagozat 
2.1.3 Sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása 

(mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, 
érzékszervi fogyatékos-hallási fogyatékos-érzékszervi fogyatékos- látási fogyatékos) 

2.1.4 Integrációs felkészítés 
2.1.5 Képesség kibontakoztató felkészítés 
2.2  Egyéb köznevelési foglalkozás 
2.3  Tanulószoba, napköziotthonos ellátás 
2.4  Iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel 

3. Az intézmény oktatási funkciójával kapcsolatos előírások: 

Az intézményoktatási funkciót tölt be. 
Az iskolai évfolyamok száma: 8. 
Az intézménybe felvehető maximális tanulói létszám: 530 fő.  

Az ellátandó vállalkozási tevékenységek: Nem folytathat vállalkozási tevékenységet. 

4. Az intézménygazdálkodással kapcsolatos jogköre: 

Az intézmény önálló költségvetési jogkörrel nem rendelkezik, az intézmény a gazdasági, pénzügyi, 
munkaügyi feladatait az intézmény a székhelyén látja el, a gazdálkodással összefüggő kötelezettséget 
a fenntartó jóváhagyása nélkül nem vállalhat.  

5. Az intézmény gazdálkodási feladatainak ellátása 

A köznevelési intézmény önálló gazdálkodási tevékenységet nem folytat. 
Az intézményi gazdálkodással kapcsolatos irányítási feladatokat a Szegedi Tankerületi Központ látja 
el. Az intézmény vezetője és a szakmai és operatív intézményvezető helyettes kötelezettségvállalási 
javaslattétellel rendelkeznek. Ellenjegyzésre a Szegedi Tankerületi Központ jogosult, aki ellenjegyzési 
jogával élve aláírásával igazolja, hogy a kiemelt előirányzatok feletti rendelkezés gazdasági 
szempontból jogszerű, valamint a teljesítéséhez szükséges anyagi fedezet rendelkezésre áll.  
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VII.3.4. Az ÖKO munkacsoport beszámolója 
Készítette: Dr Makráné Horváth Piroska 
 

Hónap Elvégzett feladatok 

szeptember ÖKO logo pályázat kiírása: Az ÖKO iskola cím elnyerése után 

meghirdettük a pályázatot, melyre igen sok pályamű érkezett. A 

pályamunkákból az iskola a földszinti folyosón kiállítást rendezett. 

Az I. helyezést Berta Petra 8a. osztályos tanuló érte el, így az ő 

alkotása lett az iskolánk ÖKO logoja.  

ÖKO fal készítése az intézményvezetői iroda mellett.  

A TONI pékség meglátogatása: A környezettudatosságra nevelés 

érdekében a 6a. osztályos tanulók K. Szabó Ágnes tanárnővel 

ellátogattak a TONI pékségbe (A pékség a Fő fasoron található. Sok 

tanulónk vásárol itt.) Célunk az volt, hogy a műanyag zacskók 

helyett papírzacskókban árusítsák a pékárut. A tulajdonos és az 

eladók pozitív hozzáállása révén az akciónk sikerrel járt.  

Ásványbörze rendezése az iskolában Plaukity Mária irányításával 

(szeptember 10-11-12).  

Zöld tanterem verseny meghirdetése: Minden hónapban az ÖKO 

diákok valamennyi osztály tantermét pontozzák. Az értékelés 

beszámít az „Év osztálya” verseny eredményébe.  

Részvétel az SZTE Kutatók Éjszakáján (szeptember 28). Horváthné 

Nagy Ildikó, Lángné Juhász Szilvia vezetésével több tanítványunk 

vett részt az eseményen.  

október Szelektív hulladékgyűjtők kihelyezése a folyosókra.  ÖKO 

iskolaként fontosnak tartjuk, hogy minél kevesebb szeméttel 

terheljük Földünket. Első lépésként kevesebb csomagolóanyagot 

használunk. A második lépésünk a szelektív hulladékgyűjtés. 

Október elején színes fedelű hulladékgyűjtők kerültek folyosóinkra. 

A feliratok segítik a szelektív gyűjtést. Sárga fedél = műanyag 

hulladék, kék fedél = újrahasznosítható papír, szürke fedél = 

háztartási szemét.  

ÖKO program (október 9.): takarítási, lomblevélgyűjtési akció.  

Az alsó tagozatos tanulók délután, a tanulmányi munkát követően 

felsöpörték az osztálytermüket, letörölték a táblát, az asztalokat és 

az ablakpárkányt is. 

A felső tagozatos tanulók (osztályonként öt-öt önkéntes) a parkoló-

iskola közötti területen, és az iskola udvarában lévő lehullott 

leveleket felgereblyézték és összegyűjtötték. 
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A 7b. osztály a római udvarban lévő díszfüvet gyomtalanította. A 

8a. és 8b. osztályból minden szünetben 1-1 tanuló a tűztövis körüli 

gyomlálást és kapálást végezte. A tanulók jelentkezése önkéntes 

volt, aki részt vett rajta osztályfőnöki dicséretben részesült. 

november Családi nap, nemezelés és ÖKO játék. A családi napon természetes 

anyagból (gyapjúból) nemezeléssel játékot (labdát) készítettek az 

érdeklődő – főleg alsó tagozatos – tanulók Makráné Horváth Piroska 

vezetésével.  Puskás Eszter és Csányi Tibor ÖKO játék feladatokkal 

színesítették a családi délutánt.  

Madáretető készítési akció: minden osztály számra meghirdettük, 

sajnos csak 8 db érkezett. A madáretetők az iskola egy-egy ablakába, 

valamint az iskola előkertjében és udvarán lévő fákra kerültek 

kihelyezésre. 

december ÖKO szaloncukor készítése: A tudatos fogyasztóvá nevelés 

érdekében az összes felső tagozatos tanuló természetes anyagokból 

kétféle szaloncukrot készített Makráné Horváth Piroska 

irányításával. A diákok kóstolót is vihettek haza. A visszajelzések 

szerint több családban is elkészítették karácsonyra a recept alapján a 

kétféle édességet. 

január ÖKO falak bővítése: Már decemberben hozzákezdtünk a folyosói 

ÖKO falak további bővítéséhez, melyek végleges kialakítására 

januárban kerül sor.  

február Február 12.-én az ELI-ALPS Kutatóintézetbe látogatott 40 fő a 7-8. 

osztályból Szegi József és Makráné Horváth Piroska vezetésével.  

Az ÖKO diákok részvételével télűző népszokásként sor került egy 

óriási KISZE báb elkészítésére, melyet az iskola udvarán az összes 

tanuló és dolgozó részvételével égettünk el.  Közben a tanulók 

télűző verseket kántáltak.  

Az intézmény vezetője, Pocsai Blanka és két helyettese Juhász Ildikó 

és Szentirmai Veronika farsangi fánkot sütöttek azoknak a 

tanulóknak, akik a legügyesebben oldották meg a „farsangi 

népszokások, jeles napok” totót.  

március Iskolánk elnyerte az „energiatudatos iskola” címet. A „Virtuális 

Erőmű Program” X., jubileumi díjátadó gáláján iskolánkat Pocsai 

Blanka intézményvezető, Makráné Horváth Piroska, az ÖKO 

Munkacsoport vezetője, valamint Csányi Tibor, az iskola gondnoka 

képviselte március 6.-án a Parlamentben.  
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Iskolánk március 22.-én rendezte a „A víz világnapja” városi 

versenyt.  

Március 7.-én múltidéző virtuális utazásra került sor a Szegedi 

Nagyárvíz 140. évfordulójára iskolánk tornatermében.  

Ebben a hónapban valamennyi 5. osztályos tanuló újrahasznosított 

anyagból merített papírt készített.  

Az „Iskolakert hálózat”-hoz való csatlakozásunk sajnos nem volt 

eredményes. 

április Április 1: „Csemete Program” a 8b. osztály részvételével.  

Április 2-7: „Csemete Program” a 7a-7b. osztály részvételével. 

A 2a-2b, 5a, 7b, és a 8a. osztályok tanulói PET-palackokból ülőbútort 

készítettek Plaukity Mária és Makráné Horváth Piroska 

irányításával, mely a tanulók körében nagy sikert aratott.  

K. Szabó Ágnes tanárnő vezetésével a 3a, és 3b. osztályok tanulói 

újrahasznosított anyagokból játékokat készítettek.  

május Az utcafronton, a gépkocsi parkoló és az iskola bejárata közé 

egynyári virágokból díszkert kialakítására került sor. A palánták 

elültetését az osztályok (2-8. osztályok) ÖKO diákjai végezték.  

június A „Csemete Program” a nyári napközis tábor ideje alatt június 14.-

én, 18.-án, 20.-án, 24.-én és 26.-án 9-től 12-óráig valósul meg.  

A Tisza magas vízállása miatt sajnos nem kerülhetett sor a már 

betervezett újszegedi tanösvény kerékpáros bejárására.  

 
Az ÖKO munkacsoport és a diák önkormányzat között szoros és hatékony együttműködés alakult ki. 
DÖK képviselők mellett ÖKO diákokat is választottak az osztályok. 

Az ÖKO diákok valamennyi hónapban minősítették az osztálytermeket. 

A következő tanévben még több kollégát kívánunk bevonni az ÖKO munkacsoport által kitűzött 
feladatok megoldásába.  
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 Március 06. Mi6 - Virtuális Erőmű Program (VEP) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Szeged, 2019. június 26. 
 
          

……………………………… 
          Pocsai Blanka 
 intézményvezető 
 


