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1. A munkaközösség megalakulása 
Az Ökoiskola cím használatára 2021. szeptember 1-től 2024. augusztus 31-
ig váltunk jogosultá a sikeres pályázatot követően. A munkaközösség 
2021 augusztusában alakult, idén tehát a második munkaévét kezdi. 

2. A munkaközösség személyi feltételei 
Az öko munkaközösség tagjai: 

 Huszár Györgyné - tanító 
 Jakab Lászlóné - iskolagondnok 
 Libárdi Henriett - tanító 
 Morlin Erzsébet - fizika és kémia tanár  munkaközösség vezető 
 Petrovicsné Varga Viktória - tanító 
 Saghi Cseperke matematika – biológia tanár 

 Soós Judit - tanító 
 Tarján Ambrus - biológia és földrajz tanár 
 Varga Orsolya - német, történelem, technika tanár 

3. A fenntarthatóság pedagógiáját szolgáló kiemelt 
tevékenységeink: 
 

3.1 A jeles napokhoz kapcsolódó tevékenységek: 
A „jeles napokról” (Állatok világnapja, Víz világnapja, Föld napja, 
Madarak és fák napja) különböző programokkal emlékezünk meg 
tanórai kereten belül. Ehhez az ÖKO tudásbázis classroomon keresztül 
nyújtunk segítséget a kollégáknak. Célunk, hogy a lehető legtöbb 
tanórán találkozhassanak a gyerekek a jeles napok üzeneteivel. 
 

3.2 A szelektív hulladékgyűjtéshez kapcsolódó tevékenységek: 
A hulladékok közül egész évben gyűjtjük, folyamatosan és szelektíven 
a. minden osztályban: papír, vegyes hulladék 
b. a folyosókon és az iskolaudvaron: papír, PET – palack, TETRAPACK, 

üveg 
c. használt elemek 
d. éves papírgyűjtés megrendezése. Idén az építkezés miatt nem 

osztályonként gyűjtjük hanem az egész iskola közösen – végül a diák 
önkormányzat javaslatának megfelelően használjuk fel a kapott 
pénzt 
 

3.3 Iskolai gyógynövény- és fűszerkert létrehozása és gondozása 
A sikeres pályázatot követően az iskola udvarán gyógynövény-és 
fűszerkert került kialakításra. Gondozása és a tanórai tevékenységekbe 



való bevonása ebben az évben a tanárokra maradt, mivel a diákok 
nem léphetnek be az építési területre. 
 

3.4 Témahetekhez való kapcsolódás 
A témahetekhez való csatlakozást, minél aktívabb részvételt fontosnak 
tartjuk. A témahetek általános célja a 21. század köznevelési 
elvárásainak megfelelő szemléletformálás, a mindennapokban 
használható gyakorlati ismeretek játékos, élményszerű átadása, illetve a 
tanárok ösztönzése új pedagógiai módszerek kipróbálására. Ehhez 
szeretnénk segítséget nyújtani a témahetekben már otthonosan mozgó 
kollégák segítségével. 
 

3.5 A karitatív tevékenységekhez kapcsolódás 
A fenntarthatóságra való nevelés kapcsán nagyon fontos a tanulók 
szemléletformálása, a rászorulók segítése által. Ez egyben iskolánk 
katolikus hitbéli nevelésénék is fontos alappillére.Idén is részt veszünk a 
„Csodadtáska” és a „cipősdoboz” akciókban. 
 

3.6 Preventív és az egészséges életmóddal kapcsolatos tevékenységek 
 Foglalkozásaink jelentős része környezetünkhöz, illetve egészséges 
életmódhoz kapcsolódnak. A prevenciós foglalkozások elsősorban 
osztályfőnöki és biológia órákon valósulnak meg. . 
 
A pazarlás visszaszorítására irányuló tevékenység 
Korunk nagy kihívása a tanulók pazarlással kapcsolatos nézeteinek 
formálása. A fogyasztói társadalom részeként, a túlzott fogyasztás 
visszaszorítása hosszú folyamat, ugyanakkor a fenntarthatóságnak egy 
nagyon fontos alappillére. Az idei tanévben az élelmiszer pazarlásra 
kívánjuk felhívni a gyerekek figyelmét. Fontos konkrét cél a hetente 
kapott almán kívül az új akció- mindennapos tejtermék helyes 
felhasználása.  
 

3.7 Közvetlen környezetünk védelme 
Az iskola természetes környezetében is találunk olyan természeti értéket, 
mely védelemre szorul. A madarak téli etetésével, a fészekodú 
kihelyezésével ráirányíthatjuk a gyerekek figyelmét a közvetlen 
környezetükre, megtaníthatjuk, hogy apró, erőnket nem meghaladó 
dolgokkal is jelentős környezetvédelmi tevékenységek végezhetünk. 
 
Az idei év kiemelt feladata az építkezéssel való helyes együttműködés, 
a balesetvédelmi szabályok betartása. Az iskolaudvar jelentősen kisebb 
lett, mégis tudnunk kell balesetmentesen elférni, jól kihasználni a szabad 
levegőt. Hasonlóan kiemelt feladat a testnevelés órák nehezebb 
körülmények között is balesetmentes megtartása. 



4. Iskola működéséhez kapcsolódó tevékenységek: 
4.1  Támogatjuk tanulóink és a dolgozók biciklivel való iskolába járását. 

Ehhez idén a plébánia udvarára való átjutást is meg kell szervezni – 
legalább a tanárok számára.  

4.2  Figyelünk az energiatakarékosságra, lekapcsoljuk a lámpákat amikor 
elegendő a természetes megvilágítás és erre tanítjuk a gyerekeket. 

4.3  Nagy figyelmet fordítunk a tisztaságra, a pazarlás megakadályozására, 
mely iskolánk házirendjében is szerepel. 

4.4  Figyelmet fordítunk iskolánk udvarának és a környék tisztaságára. 
4.5  Iskolánk részt vesz az Európai Iskolagyümölcs-Programban, így a 

gyermekek naponta hozzájutnak friss gyümölcshöz, zöldséghez. 
4.6  Különös figyelmet szentelünk az osztálytermek és a folyosók 

rendezettségére és zöldítésére. 
4.7  Munkakapcsolatot igyekszünk kialakítani a helyi és országos 

környezetvédelmi egyesületekkel, szervezetekkel. 
 

5. Az öko munkacsoport eseményterve: 
 

 

Hónap Tevékenység Felelős 

Szeptember Az éves munkaterv 
elkészítése 

Morlin Erzsébet 

Gyógynövénykert 
gondozása, 
osztálytermek 
zöldítése 

Hársmagok gyűjtése 
a ballagó 
tarisznyába 

Libárdi Henriett 

 

 

Tolonics Orsolya 

Tanszer segélyezés Libárdi Henriett 

Október Papírgyűjtés Tarján Ambrus 



október 04. – Állatok 
világnapja 

Petrovicsné Varga 
Viktória 

November Szent András napi 
bevásárló zacskók 
vására 

 Tolonics Orsolya 

December Cipősdoboz akció Osztályfőnökök 

Január Fészekodú 
telepítése 

Tarján Ambrus 

Február Bolyai 
Természettudomány
i csapatverseny 

Morlin Erzsébet 

Március   

március 22. – A víz 
világnapja 

Soós Judit 

Április Digitális Témahét 
2022. április 4–8. A 
Föld napja 

Saghi Cseperke 

Fenntarthatósági 
Témahét 2022. április 
25–29. 

Morlin Erzsébet, 
Richter-Nagykáldi 
Kinga 

április 22.- A Föld 
napja 

Petrovicsné Varga 
Viktória 

Május május 10. - Madarak 
és fák napja 

Hársfavirág gyűjtése 

Huszár Györgyné  
Marcsi 

Tolonics Orsolya 



Június Tanév végi 
kirándulások 

Osztályfőnökök 

 


