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Céljaink: tanulóink mindennapi életében kialakítani / kollegáink és a szülők 

bevonásával/ 

 a környezettudatos magatartás alapjainak megteremtését 

 az egészséges életmódra nevelést 

 az esélyegyenlősségre törekvést, annak megértését és elfogadását 

 az élő természet és a társadalmak fenntartható fejlődésének 

lehetőségeit, felelősségét 

 környezetünk értékmegőrzésének szerepét 

 a mozgás – és a sport fontosságát, személyiségformáló erejét 

 a globális problémák megállításának lehetőségeit 

 a problémalátó és megoldásra képes, tevékeny, felelősségtudatos 

felnőtté válásra nevelést 

 

 

Munkacsoportunk tagjai a év folyamán e céljainkat mindig szem előtt 

tartva végezték munkájukat, valamint többi kollégánkat is bevonták 

ebbe a munkába, hogy tanulóink szemléletformálását ő kis tanóráikon 

és azon kívül is végezzék. 

 

Az iskolai Öko-munkacsoport tagjai: 

  

    Két személyi változás történt a munkacsoport tagjai között: 

• Szabó Istvánné- munkacsoport vezető, öko-koordinátor 

• Andor-Barabás Edit – informatika tanár 

• Gálfalvi Áron – testnevelés munkaközösségvezető 

• Józsáné Sipos Ildikó– földrajz tanár 

• Dr Koreczné Kazinczi Ilona – matematika tanár 

• Zrinyi Péter – fizika tanár 

• Jakab Ágnes – matematika tanár II. félévben 

Dedics Jánosné tanító 

 

 

 

 

 



 

Munkatervünkben megfogalmazott feladatokat elvégeztük, dokumentáltuk. Az 

iskola honlapján, közösségi oldalán elérhetőek, megtekinthetőek, olvashatók a 

beszámolók is.  

 

Energiatudatos Iskola lévén, mi is mindent megteszünk e névhez illő diákság 

nevelésében, programjaink megvalósításában is. 

 

Bázisiskola bemutató foglalkozásokat is tartottak kollégáink. 

 

 

Novemberben elnyertük a Madárbarát Iskola címet, melyre szeptemberben 

pályáztunk. Napközisekkel gondozzuk, etettük az iskolaudvarára látogató és most 

már ideszokott madarainkat. 

 

 

Az iskolai DÖK-kel szorosan együttműködve szervezzük programjainkat: 

papírgyűjtést, farsangot. A családok is szépen kivették részüket e feladatból. Nagy 

teherautónyi papírt vitt el a papírgyár iskolánkból. 

 

 

A karácsonyi ünnepek előtt beszélgettünk tanulóinkkal a felesleges 

csomagolóanyagok használatáról. Mivel tudjuk kiváltani, mit kezdhetünk az 

ünnepek után velük? 

Ekkor került szóba a bulikon használt eldobható tányérok, poharak, szívószálak 

használata. Hogyan tudjuk elkerülni ezek használatát. Hogyan tudjuk ezt alkalmazni 

a háztartásokban is. 

 

 

 

A következő táblázatban a megvalósult programokat soroltuk fel:  

 

 

 

 

 



MUNKATERV 
 

 

FELADAT 

 

HATÁRIDŐ 

 

FELELŐS 

SZEMÉLYI ÉS 

TÁRGYI 

FELTÉTELEK 

 

DOKUMENTÁCIÓ 

Éves öko 

munkaterv 

elkészítése 

2018. 

szeptember 

2. 

Szabó 

Istvánné 

csoportvezető iskolai munkaterv 

melléklete, honlap 

Egyeztetés, 

feladatok 

megbeszélése, 

felelősök 

kinevezése 

október 1. Szabó 

Istvánné 

DÖK 
osztályfőnökök 

honlap 

„Mozdulj a 

klímáért!” 

mozgalom 

megvalósítása 

A Világ 

Legnagyobb 

tanórája 

szeptember 
23- 

27. 

Szabó 

Istvánné 

Az iskola összes 

tanulója és 

tanárai 

képek, fotók, 

dokumentációs 

füzetek 

Öko faliújság 

elkészítése, 

folyamatos 

frissítése 

folyamatos Szabó 

Istvánné 

Öko 

munkacsoport 

fotók 

Klímaőrjárat 

megszervezése 

(energia 

kommandó) 

folyamatos DÖK 

vezető 

tanár 

DÖK, 

osztályfőnökök 

havi beosztás az 

osztályok között 

Szelektív 

hulladékgyűjtés 

folyamatos iskolatitkár tanulók, 

pedagógusok 

„házi” rajzpályázat 

Iskolai virágok 

rendezése, újítása a 

folyosókon, az 

iskolaudvar 

rendezése 

szept-től 

folyamatos 

az iskola 

kertésze, 

szakköri 

csoport 

DÖK, SZMK, 

szülők, iskola 

tanulói és 

dolgozói 

osztályfőnökök 

fotók 



Újpesti Futó-és 

kerékpáros 

Fesztivál 

szept.28. Nagy 

Marianna 

szülők, DÖK, 

osztályfőnökök 

fotók 

Papírgyűjtés I. október osztályfőnö- 

kök 

SZMK, DÖK, 

szülők, iskola 

tanulói és 

dolgozói 

a gyűjtés eredményei 

a honlapon + fotók 

Őszi takarítás, 

kertrendezés 

október kertész 

DÖK 

A héten 

szünetekben, 

tanítás után 

délutánonként 

szülők 

bevonásával, 

osztályfőnökök 

irányításával 

honlapra fotók 

Válassz sportágat, 

válts életmódot! 

október 14. Gálfalvi Á. Tanítás nélküli 

egész napos 

rendezvény 

tanulóink 

számára 

fotók, rajzok az 

eseményről 

Új madáretetők 

készítése, majd 

kihelyezése az 

iskolaudvarra 

október 

hónap 

Nagy 

Marianna 

technika tanár, + 

tanulók 

fotók 

Szüreti mulatság október Nagy  
Mariann 

alsós 

pedagógusok 

fotók, 

élménybeszámolók 

Az udvari 

madáretetők 

folyamatos 

utántöltése 

októbertől 

folyamatos 

Nagy 

Mariann 

Öko   

munkacsoport, 

osztályfőnökök 

fogalmazás készítése 



eleséggel.     

Adventi ünnepkör: 

„öko”kézműves 

foglalkozások, 

hagyományok: 

András-nap, Luca- 

nap, Mikulás 

december Tóth 

Lászlóné 

osztályfőnökök, 

DÖK, 

szaktanárok 

fotók, iskolai 

dekoráció „öko” 

díszekkel 

„Cipősdoboz” 

akció 

decemberben 

folyamatosan 

osztály-

főnökök 

osztályfőnökök, 

DÖK, szülők, 

iskola tanulói és 

dolgozói 

fotók 

A féléves munka 

értékelése 

2019. január Szabó 

Istvánné 

DÖK, tanulók, 

osztályfőnökök 

véleményei 

írásbeli értékelése a 

féléves munkának 

Farsang (az 

újrahasznosítás 

jegyében) 

február DÖK SZMK,DÖK, 

tanítók, 

osztályfőnökök 

fotók, videók a 

honlapra, iskolarádió 

 

A II. félévre tervezett programjaink többsége elmaradt a digitális tanrend bevezetése miatt.  

A megvalósult programjaink beilleszthetőek voltak ebbe az oktatási formába: 

- Digitális témahét. Melyet minden tantárgyból megtartottak a kollégáink. 

- Jeles napok közül: a Madarak és Fák napja, Víz Világnapja technika-, rajz-, 

természetismeret-, biológia órákon került megemlékezésre. 

 

Budapest, 2020. június 10. 

                                                                                               Szabó Istvánné 

                                                                                             ÖKO-koordinátor 


