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Célkitűzések megvalósítása 
A munkaközösség hivatalos megalakulását követően megalkottuk a tanév 
eseménytervét, az események felelőseit kijelöltük. A megbeszélés során a 
munkaközösség rendkívüli együttműködési képességről tett tanúbizonyságot. Az 
ötletek záporoztak és a vállalkozó kedv is nagy volt. Sok ötletet a következő tanévre 
félre tettünk, hiszen a cél most az elindulás, egyes hagyományok meghonosítása és az 
öko munkaközösség megalakulása volt. 

Célkitűzésink a következők voltak: 

1. Jeles napokhoz kapcsolódó tevékenységek 

2. Szelektív hulladékgyűjtéshez kapcsolódó tevékenységek 

3. Iskolai gyógy- és fűszernövénykerthez kapcsolódó tevékenységek 

4. Karitatív tevékenységekhez való kapcsolódás 

5. Pazarlás visszaszorítására irányuló tevékenységek 

6. Közvetlen környezetünk védelme 

Az előre meghatározott első féléves céljainkat sikeresen teljesítettük, a tervezett 
tevékenységeket megvalósítottuk. A járványhelyzetre való tekintettel a tervezetthez 
képest átcsoportosítottunk néhány tevékenységet, amelyek nagyobb mértékben 
igényelték a jelenléti oktatás meglétét.  

Tervezett események megvalósítása 
1. A sikeres Ökoiskolai pályázatot követően 2021. szeptember 1-től Ökoiskola 

lettünk és munkaközösségünk megalakult. 
2. A megalakulást követően elkészítettük a 2021-2022 évi munkatervünket az 

alakuló munkaközösségi értekezleten. 
3. A tavasz folyamán iskolánk udvarán gyógy- és fűszernövény kertet alakítottunk 

ki a gyerekek segítségével. A kertet folyamatosan gondozzuk és a tanórák 
alkalmával is látogatják az osztályok. 

4. Iskolánk tanulói és szüleik a Máltai Szeretetszolgálat felhívását követve, a 
rászoruló gyerekeknek gyűjtött és állított össze iskolai felszerelést! Libárdi 
Henriett koordinálta a gyűjtést. 

5. Október 4-én papírgyűjtés volt iskolánkban, a papírgyűjtés alkalmával 7,5t 
papírhulladékot gyűjtöttünk össze a tanulók és szüleik segítségével és Tarján 
Ambrus vezetésével.  

6. Október 4-én az állatok világnapja alkalmából a tanórákat színesítettük, 
játékokkal, feladatokkal, beszélgetésekkel. A közös classroom felületen, 



Petrovicsné Varga Viktória vezetésével, sok hasznos anyagot, játékok 
gyűjtöttünk össze, így segítve egymás munkáját. 

7. A tavaly tavasszal létesített iskolai gyógy- és fűszernövény kertünk 
„terményeit” az ősz folyamán learattuk a gyerekekkel. Gondos szárítás, 
csomagolás, díszítés és feliratozás után a Szent András Jótékonysági Esten 
értékesítettük. A munkálatokat Libárdi Henriett és Varga Orsolya és Richter-
Nagykáldi Kinga szervezte. Mentát, zsályát, kakukkfüvet csomagoltunk, minden 
a gyerekek keze munkáját dicsérte! 
A befolyt összegből fészekodút szeretnénk létesíteni a fiókák védelmében. 

8. Iskolánkban szelektív hulladékgyűjtés folyik. Az ismeretek felfrissítése és 
elmélyítése céljából szelektív hulladékgyűjtő kampányt folytattunk. Az 
osztályfőnökök egy ppt bemutató segítségével irányított beszélgetést 
folytattak az osztályfőnöki órákon. A helyes gyakorlat kialakítását a folyosókon 
elhelyezett plakátok is segítik. 

9. A tanév elején és december hónapban számos karitatív cél megvalósításában 
vett részt iskolánk. Az osztályok a „cipősdoboz” a „válts egy csokit egy 
mosolyra” akciókban vehettek részt.   

10. A pazarlás megszüntetését célzó figyelemfelhívó beszélgetések az 
osztályfőnöki munka során rendszeresen előkerülnek az osztályfőnöki órákon. 
Az étel és a papírtörlők pazarlásából eredő szemét csökkentése folyamatos 
feladat. 

11. Az egészséges életmódra nevelés fontosságára az Offline családi kihívás 
alkalmával is szeretnénk felhívni a figyelmet. Egy héten keresztül, családi 
támogatással szeretnénk gyerekek online térben tartózkodását a minimálisra 
csökkenteni. A novemberre tervezett programot a járványhelyzetre tekintettel 
a második félév elejére halasztottuk. A járványhelyzet okán, az online oktatás 
előretörése miatt, ezt a programot akkor érdemes megrendezni, amikor már 
nincsenek a gyerekek ilyen mértékben az online térre utalva a 
tanulmányaikban. 

 

További célok, események megvalósítása a második félévben 
1. A munkatervben előre tervezett tevékenységek, programok lebonyolítása. 

Természetesen a járványhelyzethez való alkalmazkodás figyelembevételével. 
2. Minél több segítséget nyújtani az iskola pedagógusainak, hogy kevesebb 

kutatómunka árán hozzá lehessen férni az érdekes és hasznos 
tananyagokhoz, módszerekhez, melyekkel a jeles napok tanóráit 
színesíthetjük. 

3. A fenntartható szemlélet folyamatos erősítése, a pazarlás és az 
újrafelhasználhatóság terén. A szemléletformálás nem csak egy-egy 



megvalósított program által, hanem a tanórákon kívüli hozzáállás, 
példamutatás nyomán alakítható. Ezen igény folyamatos fenntartása és 
alakítása az iskolai munka minden szintjén. 
 

Készült: 

 

Szentendre, 2022. január. 21   ………………………………………………….. 

        Richter-Nagykáldi Kinga 

 


