
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öko-iskola munkaterv 

2019-2020. tanév 

 
Újpesti Bene Ferenc Általános 

Iskola 



 

Öko – munkaterv 

2019-2020. tanév 

 
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 

 

Az iskolai Öko-munkacsoport tagjai: 

 

• Szabó Istvánné- munkacsoport vezető, öko-koordinátor 

• Andor-Barabás Edit – informatika tanár 

• Gálfalvi Áron – testnevelő 

• Józsáné Sipos Ildikó– földrajz tanár 

• Dedics Jánosné – napközis tanító 

• Nagy Marianna- tanító 

• Dr Koreczné Kazinczi Ilona – matematika tanár 

• Zrinyi Péter – fizika tanár 

• Réti László – kertész 

• Molnár Rajmund- rendszergazda 

• Szuromy-Bundi Eszter- iskolatitkár 



MUNKATERV 
 

 

FELADAT 

 

HATÁRIDŐ 

 

FELELŐS 

SZEMÉLYI ÉS 

TÁRGYI 

FELTÉTELEK 

 

DOKUMENTÁCIÓ 

Éves öko 

munkaterv 

elkészítése 

2018. 

szeptember 

2. 

Szabó 

Istvánné 

csoportvezető iskolai munkaterv 

melléklete, honlap 

Egyeztetés a DÖK 

tagokkal ill. az 

osztályfőnökök- 

kel: feladatok 

megbeszélése, 

felelősök 

kinevezése 

október 1. Szabó 

Istvánné 

DÖK honlap 

„Mozdulj a 

klímáért!” 

mozgalom 

megvalósítása 

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 

Papírgyűjtés II. 2019. 

februártól 

áprilisig 

osztály-

főnökök 

SZMK, DÖK, 

tanulók, szülők 

eredmények a 

honlapon 

Farsang (az 

újrahasznosítás 

jegyében) 

február DÖK SZMK,DÖK, 

tanítók, 

osztályfőnökök 

fotók, videók a 

honlapra, iskolarádió 

Tavaszi 

kertrendezés, 

virágültetés 

márciustól 

folyamatosan 

Munkakö- 

zösség- 

vezető 

kertész,takarítók 

tanulók, szülők, 

pedagógusok, 

DÖK 

rajzpályázat a tavaszi 

udvarról 

A „Pénzügyi 

tudatosság hete” 

témahét 

március      
02-06. 

Andor- 

Barabás 

Edit 

osztályfőnökök, 

szaktanárok, 

tanítók 

fotók, videók, 

iskolarádió 

Digitális témahét március       
23-27. 

Dr 

Koreczné 

Kazinczi 

Ilona 

informatikai 

eszközök 

használata (saját 

+ iskolai) 

megvalósulás a 

honlapon fotók, 

alkotások formájában 

Föld Napja 

megemlékezés: 

április 24. Szabó 
Istvánné 

osztályfőnökök, 

DÖK, 

fotók, iskolarádió, 

TOTÓ 



„Fenntarthatóság- 

környezettudatos- 

ság” témahét 

április         
20-24. 

Szabó 

Istvánné 

osztályfőnökök, 

szaktanárok, 

tanulók, szülők 

szakmai előadások, 

kiállítások az 

újrahasznosítás 

jegyében, kirándulás, 

Újpesti Futó- és 

kerékpáros Feszt. 

május 30. Nagy 

Marianna 

osztályfőnökök, 

testnevelők, 

fotók 

Határtalanul 

pályázat 

megvalósulása 

május 5-8. Gálfalvi 

Áron 

Erdély 

természeti és 

kulturális 

adottságainak 

megismerése: 

7. évfolyam 

fotók 

élménybeszámolók 

Kihívás Napja május 27. Gálfalvi Á. 
Józsáné 

Sipos Ildikó 

osztályfőnökök, 

testnevelők 

fotók, videók, 

folyamatos 

adatszolgáltatás 

Ben(n)e vagyunk! 

Bene nap 

május 21. Gálfalvi 

Áron, 

int.vezető 

testnevelők, 

osztályfőnökök, 

meghívott 

vendégek, 

fotók, videók a 

honlapon 

Erdei iskola június 02-05. int.vez. osztályfőnökök, 

testnevelők 

fotók, videók, 

erdei iskolai 

osztálynaplók 

Éves munkánk 

értékelése 

június 15. Szabó 
Istvánné 

DÖK, Öko- 

munkacsoport 

értékelés szóban és 

írásban 

 

 

 

Budapest  2019. szeptember 1. 

                                                                                               Szabó Istvánné 

                                                                                             ÖKO-koordinátor 


