
Ökoiskolai pályázat 2022 

 

Az intézmény rövid bemutatása: 

 

 Iskolánk a XVIII. Kerületben ősfás parkban, védett épületben található. Az épületben az 1870-es évektől a 

karmelita apácák fiúnevelő-intézete és árvaháza működött. Az államosítások után általános iskolaként folytatódott 

az oktatás. A rendszerváltás (1989) után lehetővé vált az épület újbóli egyházi tulajdonba vétele. Ekkor kezdhette 

meg működését 1993-ban a Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola.  
Ökoiskolaként különöses figyelünk a környezettudatosság szempontjaira. Az elmúlt három évben is történtek  

korszerűsítések, felújítások. Kazáncsere, klímarendszer kiépítése, korszerű világítás és raddiátorok cseréje 

valósult meg. Az udvar gondozása, a fák védelme mellett a diákok részt vesznekkörnyezetünk szépítésében 

virágok ültetése, gondozása által is. 
Hagyományosan bekapcsolódunk a tanulmányi versenyek szervezésébe, egyházmegyei matematika, angol 

verseny helyszíne szoktunk lenni. Aktívan részt veszünk a kerület által szervezett sporteseményeken is, a kerületi 

streetball versenynek évek óta helyszínt.biztosítunk.Frizbi oktatás és szakkör is van iskolánkban. Ágasváron nyári 

és téli táborozásaink a természetszeretetre nevelés kitűnő színterei. 

Szociális érzékenység kialakítása érdekében csatlakozunk diákjainkkal a karitász karácsonyi ajándékcsomagok 

“Anygyalbatyu” programjához. Hagyományőrző (néptánc), nyelvi, kisállatgondozó és sportszakkörök, 

diákhangverseny, családi délután, szülők bálja, könyvtárlátogatás programokat szervezünk. Kulturális életünk is 

gazdagnak mondható. Színvonalas színházlátogatásokrak és múzeumpedagógiai foglalkozásokra visszük 

diákjainkat.   Ünnepélyeink és lelki programjaink a gyerekek hazaszeretetét, lelki és vallásos nevelését szolgálják.. 

 

 

Az intézmény környezeti nevelési hagyománya: 

A környezetvédelem és teremtésvédelem szempontjait iskolánk igyekszik minél jobban érvényre juttatni. 

Fontos, hogy diákjaink és pedagógusaink Földünk globális problémáit megismerve, ezek tudatában érezzenek 

felelősséget környezetünkért. Ezért minden évben megtartjuk az ideillő projektnapokat, emléknapokat.  (víz 

világnapja, madarak és fák napja, stb.) Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül néhány programot megemlítünk. 

A vírushelyzet miatt sajnos a legutóbbi két évben elmaradtak azok a programok, amelyek egyszerre több osztály 

közös mozgatását igényelték, vagy “ott alvással” többnapos kirándulások lettek volna .Az erdei iskolai programok 

egy napos formában lettek lebonyolítva. Másként kellett megoldani az online oktatás ideje alatt a projekteket 

is. Pedagógusaink különböző kreatív megoldásokkal vonták be a diákokat a témák feldolgozásába. Az iskola 

kertjében fából készült gravírozott táblák tájékoztatnak fáink nervéről. Az ökoiskolai szemléletet tartva még 

hangsúlyosabban tartjuk a hagyományos programokat: az októberi  "Kertünk kincsei Isten ajándéka" mottóval 

tartott témahéten minden osztály egy-egy asztalon helyezte el a termésekből készített bemutatóikat.( 

zöldségek, gyümölcsök, aszalványok, gyógynövények). Fenntarthatósági témahéthez (március 18-24-ig) is 

csatlakoztunk . Ennek kapcsán választott a témakörök egyikét dolgozták fel az osztályok. A projekthét keretében 

néhány osztállyal ellátogattunk a Dél-Pesti Központi Szennyvíztisztító telepre, több osztályunk tett látogatást a 

Szemléletformáló és Újrahasználati Központban. Szelektíven gyűjtjük a hulladékot, papírgyűjtést tartunk. 

Rovarszállót alakítottunk ki az udvar egy szegletében. Figyelemmel kísérjük a tudatos energiafelhasználást. 

Diákok által tervezett ikonok hívják fel a figyelmet a villainy lekapcsolására, vízzel való takarékosságra. Biztosítjuk 

iskolánkban a kerékpártárolót a kerékpárral, rollerrel érkező diákok és tanárok részére. A biológia teremben 

akvárium és számos terrárium van elhelyezve, élő állatokkal, melyeknek gondozását tanári felügyelet mellett  a 

gyerekek végzik.  

 

 

Szemelvények a pályázathoz: 



 

1. Szociális környezeti érzékenység fejlesztése 

- Jótékonysági koncert egy mozgássérült tanulónk javára (szülők, pedagógusok, diákok, 

egyházi, plébániai segítséggel. Őt és családját rendszeresen támogatjuk (laptop) 

- Betlehemezés volt-e óvodában, idősek otthonában 

- “cipősdoboz”, angyalbatyu, hagyományosan ajándékgyűjtés (családok, diákok), Magyar 

Karitász -- honlap 

- Rendszeresen segítenek osztályaink a közelben lévő idős plébánosnak kerti munkákban. A 

kapcsolatot így is tartjuk a kápolnával, ahová korábban az iskolával szentmisére, rorátéra 

jártunk.  (levéltakarítás, hósöprés), Anyagi támogatást is adtunk a tanárok karácsonyi 

ajándékaként. 

2. Épület fővárosi helyi védettségű építészeti örökség része (helyi védelem54/1993) 

30/2017.9.29 Fővárosi KGY rendelet alapján 

3. Az iskola területére befogad külsős programokat. A sportcsarnokot közösen használjuk a 

Tempó KSE-vel. 

Külkapcsolatok: kerületi sportrendezvényeken rendszeresen indul az iskolai (futóverseny, 

orion- Klári), valamint helyet biztosít kerületi versenyeknek. Pl. Streetball verseny, 

Egyházmegyei matek? Idegennyelvi versenyek? 

4. Rajzversenyek, sokan vettek részt  - honlap  

5. Kapcsolatok: 

6. 1 millió gyermek imádkozott a békéért, a teremtett világért - honlap 

7. Színház az iskolában  - utazás, környezetszennyezés, - honlap  

8. Szülők: A családi napok programjaira eljönnek az osztályok szülei. Több esetben részt vettek 

iskolai tárgyak felújításában (pl. Kerti házak teteje), vagy osztálytermek felújításában. 

(parketta csiszolása, lakkozása) Sportnapon a játékokban is vettek részt családtagok is. 

Imakör, lelki óra online, betegség ellen - imakör másodjára a Szent Lőrincben a betegségek 

ellen 

digitális oktatás időszakában laptoppal is segítettek  

9. Az épület: korszerűsítések: radiátorcsere, fűtéskorszerűsítés, kazáncsere, Samsung VRF 

klímarendszer lett felszerelve az épületben. Ledes korszerű energiatakarékos világosítás, 

fénycsövek kerültek a régiek helyére. Laptopok... 

10. Környezetbarát szempontokat figyelembe vesszük takarítás, adventi, ajándékkészítés, anyák  

téli Az intézmény takarítása és síkosságmentesítése során környezetbarát anyagokat, 

eljárásokat használunk, homokot, só helyett--    honlap (szeretet-virágok)   

11. Fenntarthatósági témahetek 

12. Büfé helyettesítése helyett gyümölcsprogram és tejprogram 

13. Energia- és víztakarékosság érvényesítése érdekében az iskola épületében, tantermekben, 

folyosókon, az ebédlőben figyelmeztető ikonok lettek elhelyezve, melyek figyelmeztetnek a 

villany lekapcsolására.  

14. Komposztálás  

15. Az iskola melletti járda a fák figyelembevételével lett kialakítva. A kertben az osztályok 

felelősei a növényeknek, virágosládáknak. A fák...  

16. A vírushelyzet miatt kevesebb olyan rendezvény volt, ahol az osztályoknak együtt kellett 

tartózkodni. Le kellett mondani a szállást igénylő több napos programokról is. Ágasvári tábor 

hagyományosan minden évben meg lett tartva, a legutóbbi két évben sajnos le kellett 

mondani. 



17. Több osztály meglátogatta már az alábbiakat: Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep, 

Szemléletformáló és Újrahasználati Központ 

 

Vállalások: 

1. Időjárás-figyelő csoport alakul felsős diákjainkból és megfigyelő eszköz segítségével elemezik 

az időjárási jelenségeket (grafikon, beszámoló) 

2. A Szent Lőrinc kápolnához biciklivel kirándulást szervezünk, részt vállalunk környezetének 

megszépítésében 

3. Fotó- és rajz kiállítás kertünk növényvilágáról rendezvénnyel együtt - meghívjuk a szülőket, 

fenntartót  


