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Vecsés, 2018. szeptember 14.                         Készítette: Dudás Noémi 
                                                                                   



 

Ökológiai munkacsoport munkaterve a 2018/2019-es tanévre 

 

A környezeti nevelési programból adódó feladataink: 

 

 

Nemcsak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, fenntarthatóság pedagógiájának 

elvei, hanem az iskolai élet minden területén. A tanítási órákhoz kötődő tartalmak az iskola 

Helyi Tanterve szerint valósulnak meg. Az év közben adódó programokra lehetőség szerint 

jelentkezünk, azt beépítjük a munkatervünkbe. A tanórán kívüli tartalmak, hagyományok az 

alábbiak: 

 

1. Jeles napok megünneplése: 

 

Szeptember 3. hete: Takarítási világnap 

Tevékenység: Saját terem esztétikumának fejlesztése, karbantartása, zöld sarkok létrehozása, 

azok gondozása. 

Határidő: szeptember vége, fenntartásuk folyamatosan 

Felelős: osztályfőnökök, technikai dolgozók 

 

Az Ökofal elkészítése (IX.16 – Ózon világnapja, IX.22 – Autómentes világnap) 

Felelős: Nagy Mária 

 

Szeptember 21.: Európai autómentes nap 

Kerékpáros program a felső tagozatosoknak és a 4. osztályosoknak. 

Felelős: testnevelők, osztályfőnökök, Bánlaki Károlyné 

 

Október 5.: Az állatok világnapja 

Alsó tagozaton meghívott állatbemutató. 

Felelős: alsós munkaközösség 

 

Felső tagozaton látogatás a Budapesti Állatkertbe. 

Felelős: Kaltenecker Izabella 

 

Október 12-13.: Őszi papírgyűjtés 

 

November 10.: ÖKO Témanap 

Felelős: Bánlaki Tiborné 

 

Ökofal frissítése (november utolsó péntekén: Nemzetközi Ne Vásárolj Semmit Nap) 

Felelős: Nagy Mária 

 

Alsóban meghívott előadóval. (Egyeztetés történt a Kispatak Egyesület Hulladék 

Kommandóval.) 

Felelős: Dudás Noémi és az alsós munkaközösség 

 



December eleje: Madárbarát kert – téli madáretetés 

Tevékenység: Az iskolakertben madárkalácsot készítünk, madáretetőt helyezünk ki. A tél 

folyamán etetjük, itatjuk a madarakat. 

 

Február: 

Ökofal frissítése: II. 1 – A Tisza élővilágának emléknapja, II.2 – a Vizes élőhelyek világnapja 

Felelős: Nagy Mária 

 

 

Március 22.: A víz világnapja (Petőfi nappal összekötve) 

 

Petőfi nap: a Víz Világnapjához kapcsolódó vetélkedők, játékok, filmek, előadások 

szervezése 

Felelős: Nagy László, Bánlaki Tiborné. 

 

 

 

Április 22.: A Föld napja 

 

Ökofal frissítése 

Felelős: Nagy Mária 
 

Játékos környezetvédelmi programok az alsó és felső tagozatos gyerekek számára 

(rajzpályázat, plakátkészítő verseny, külső helyszínre szervezett ökológiai programok, stb.) 

 

Május 19.: Madarak és fák napja: 

Az ökofalon a gyerekek munkáiból bemutatjuk az év madarát és az év fáját. 

Felelős: Nagy Mária 

 
A pontvelemes elemgyűjtő akció befejezése 

Felelős: Kaltenecker Izabella 

 

Május 7-8. - Tavaszi papírgyűjtés: 

 

Felelős: DÖK – Nagy László 

 
Május 31. Dohányzásmentes Világnap: közös szervezés a védőnővel 

Felelős: Bánlaki Tiborné 

 

Június 5. Környezetvédelmi világnap 

Az ökofal frissítése 

Felelős: Nagy Mária 



2. Komplex tanulási formák: 

 

Iskolakert – Egész tanévet átölelő tevékenység (5. évfolyamon technika óra keretében, heti 2 

óra szakkör keretében, diákvállalkozási programmal összekapcsolva) 

 

 

Erdei iskola (3. és 4. osztályban), tanulmányi kirándulások 

 

Nyári táborok szervezése 

 

 

3. Fenntarthatóságra neveléssel foglalkozó oktatási programok: 

 

Az év közben elérhető továbbképzéseken való részvétel 

 

Pályázatfigyelés 

 

 

4. Együttműködések: 

 

Kapcsolattartás más ökoiskolákkal, -óvodákkal 

 

Egymás programjainak megismerése, részvétel a programokon 

 

Az iskolák összefogása közös projektek létrehozására, kiemelt feladat a partnerkeresés, 

partnerkapcsolat kialakítása  

 

 

Együttműködés a Iskolakertekért Alapítvánnyal, A Váci Egyházmegye Vidékfejlesztési 

Irodájával, az egyházmegye iskolakertekkel rendelkező intézményeivel. 

 

 

5. Versenyek: 

 

Hulladékgyűjtő versenyek 

 

Tisztasági versenyek 

 

Rajzpályázatok, egyéb képzőművészeti versenyek a környezettudatosság jegyében 

 

 

6. Szakkörök: 

 

Iskolakert:  
Fokozott figyelmet fordítunk a madárvédelemre/madárbarát iskola/, a komposztálásra, a gyógy-és 

fűszernövények gondozására.  

 

 

 

 



7. Együttműködés más iskolai közösségekkel, szervezetekkel és a szülőkkel: 

 

Iskolavezetéssel – Igazgató, igazgatóhelyettesek, titkárság, gazdasági vezető 

Alsós munkaközösséggel - kapcsolattartó: Dudás Noémi, Bencsokné Kazár Tímea 

Reál tanári munkaközösséggel - kapcsolattartó: Kocsis Nóra 

Természettudományi munkaközösséggel – kapcsolattartó: Bánlaki Tiborné, Kaltenecker 

Izabella, Nagy Mária 

Humán tanári munkaközösséggel - kapcsolattartó: Pécsi Marcell, Péter Zoltán 

Idegen nyelvi munkaközösséggel kapcsolattartó: Artztné Csatári Marianna, Kéthelyi Lídia 

DÖK-kel - kapcsolattartó: Nagy László 

Gondnokkal – Haluska László 

Technikai dolgozókkal – kapcsolattartó: Alattyányi Lajos,  

 

Ökológiai munkaközösség megalakulása szeptember 12-én. 

 

Kapcsolattartás a szülőkkel: A munkaközösség által szervezett programokra a szülőket is 

meghívjuk. 

 

 

 

8. Folyamatos tevékenységek: 

 

Hulladékgyűjtési program 

 

Használt elem- és telefon akkumulátor gyűjtése 

Felelős: Kaltenecker Izabella 

 

Szelektív hulladékgyűjtés az iskola területén: 

Felelős: a munkaközösségek tagjai, technikai dolgozók, gondnok 

 
PET palackgyűjtés és zsugorítás  

Felelős: technikai dolgozók, DÖK - Energia Kommandó 

 

Kupakgyűjtés folyamatosan 

Felelős: osztályfőnökök, technikai dolgozók 

 

„Tegyük szebbé környezetünket!”program 

 

 

Az iskola kertjének, parkjának megújítása és folyamatos gondozása  
Új növények telepítése - fűszerkert, sziklakert, egyéb dísznövények 

Komposztálandó zöld hulladék, avar, stb. összegyűjtése és komposztálása  

Felelős: Dudás Noémi, gondnok, technikai dolgozók 

 
Iskola „zöldítése” - Célunk, hogy a folyosókon és az intézmény közös használatú belső 

helyiségeiben minél több dísznövény legyen.  

Az osztálytermek dekorálásánál elsődleges szempont az élő növények száma és ápoltsága. 

Felelős: Dudás Noémi, Nagy Mária, osztályfőnökök, technikai dolgozók 

 

 



Szemétszedés (iskolaudvar, iskola környéke) 

Felelős: osztályfőnökök, napközis nevelők 

 

A munkaközösség munkájának bemutatása az iskola weboldalán (ökoiskola menüpont!), öko-

faliújságon, városi újságban 

Felelős: Dudás Noémi, Bencsokné Kazár Tímea, Pécsi Marcell 

 

 

 

 

 

„Energia” program  

 

,,Energialesen” – diákokból álló csoport (Energia Kommandó) rendszeres ellenőrző sétája, 

„őrjárata” az iskola egész területén – vízcsapok, világítás, szellőztetés-ablakbezárás stb., 

diákok figyelmeztetése, figyelemfelkeltő plakátok, írások közzététele az öko hirdetőtáblán– 

időközönkénti helyzetértékelés  

Felelős: Nagy Mária, Artztné Csatári Marianna, DÖK – Nagy László,  

Energia-, víz- és papírfogyasztás minimalizálása, csapok elzárása, a termekben, folyosókon a 

szükségleteknek megfelelő áramfogyasztás  

Felelős: osztályfőnökök, technikai dolgozók 

 

Iskolai füzetek terjesztése „újra papírból” 

A fénymásoló papír-fogyasztás csökkentése, a kétoldalas papírhasználat ösztönzése, selejt 

papírok felhasználása 

Felelős: titkárság 

 

Környezetbarát tisztítószerek használata  

Felelős: gondnok, technikai dolgozók 

 

 

„Egészség” program  

 

Egészségnevelési programok 

 

Iskolabüfé: egészséges, frissen készített élelmiszerek forgalmazása.  

Cél az étkezéssel kapcsolatos műanyag hulladék (poharak és ételes dobozok) csökkentése és 

szelektív gyűjtése  

Felelős: Dudás Noémi 

 

Kerékpáros és gyalogos közlekedést népszerűsítő programok  

Sportnapok, sportversenyek, szabadidős sportprogramok 

Felelős: testnevelők 

 

 



Szabadidős programok 

 

Jeles napokhoz, környezetvédelmi világnapokhoz kapcsolódó programok 

(Fentebb részletezve) 

  

Túrák, kirándulások: hétvégi és nagyobb lélegzetű kirándulások szervezése, természetjárás 

 

Szűkebb környezetünk természetvédelmi értékeinek meglátogatása  

Környezetvédelmi vetélkedők, akadályversenyek szervezése  

Ismeretterjesztő előadások  

Kapcsolat természetvédő szervezetekkel 

 

 

9. Belső ellenőrzés feladatai: 

 

Az iskolai munkatervnek megfelelően. 

Az ökológiai jeles napokra tervezett tevékenységek, foglalkozások látogatása 

A folyamatos tevékenységek ellenőrzése 

 

 

 

 

2018. szeptember 14. 

 

 

Dudás Noémi 


