
ÖKOISKOLA MUNKATERVE

Figyelj a Földre és

Cselekedj, ahol vagy!

2020-2021



Ökoiskolai munkacsoport tagjai:

Hegedüsné Kollár Ilona       tagintézmény vezető                            

Szeredi Edit          tanító  

Szalóki Krisztina      tanító

Somogyi Luca          tanító  

Rucska József          tanító

Józsa Márta             iskolai szociális segítő    

Kovácsné Sipőz Gabriella          SZM elnök                                                  

Szabóné Takács Szilvia              technikai dolgozó     

                            

A 2020/2021-es tanévben, iskolai munkatervünkben nagy hangsúllyal szerepel a környezeti
nevelés, a fenntarthatóságra nevelés. Intézményünk összes dolgozója, a tanároktól kezdve az
technikai dolgozókig minden munkatárs magáénak vallja, és tetteiben, tevékenységeiben
képviseli ezt az értékrendet.

Iskolánkban az ökoiskolai munkaterv alapján működik egy ökoiskolai munkacsoport. Az
ökoiskolai munkaterv összhangban áll az iskolai munkatervvel. A csoport évente legalább két
alkalommal beszámol tevékenységéről, az elvégzett munka eredményeiről.

Az ökoiskolai kritériumoknak megfelelve terveztük meg feladatainkat. 

Célkitűzéseink:



● Kiemelt feladat a tanulók szemléletformálása, a környezettudatos magatartás, életvitel
kialakítása.

● A gyerekek értsék meg a fogyasztás és a környezeti erőforrások kapcsolatát, a fenntartható
fogyasztás elvét!

● Legyen szempont az újrahasznosítás!

● A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük hagyományainak, értékeinek
megőrzésébe, gyarapításába!

● Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére való
törekvés meghatározó legyen!

● Szabadidős, sport és kulturális programok szervezése az egészséges életmód kialakítására,
a szabadidő tartalmas eltöltésére.

● Együttműködés az iskolavezetésessel, az energiatakarékos iskolaműködtetés érdekében-
környezetvédelmi őrjárat szervezése.

● Együttműködés az önkormányzattal, az óvodával, civilszervezetekkel, vállalatokkal,
vállalkozókkal, alapítványokkal, nemzeti parkkal a környezeti és fenntarthatóságra nevelés
területén.

● Fontos célkitűzés, hogy a pedagógusok együtt dolgozzanak egymással, a tanulókkal, a
szülőkkel. Elengedhetetlen, hogy az iskolán kívüli körök a fenntartható fejlődés
programjaiban aktívan részt vegyenek. A kommunikáció kiterjesztett legyen: működjön
iskolán belül és iskolán kívül /faliújság, honlap/!

● Folyamatos pályázatfigyelés, melynek keretében minden lehetőség legoptimálisabb
kihasználása valósuljon meg!

ÖKOISKOLA MUNKATERV 2020/2021-es tanév



Feladat Felelős Határidő

SZEPTEMBER

Ökoiskolai munkacsoport megalakulása
Hegedüsné Kollár
Ilona

Szeredi Edit

Éves munkaterv elkészítése 

Ökofelelősök megválasztása 

Szeredi Edit

osztályfőnökök
szeptember 25.

Udvartakarítás, szemétszedés
Szeredi Edit

osztályfőnökök
folyamatos

Az iskola folyosójának dekorálása
Szeredi Edit

Kokas Mónika
folyamatos

Osztálytermek dekorálása osztályfőnökök folyamatos

Tanévkezdő „kerti-parti” /családi nap/
Hegedüsné Kollár
Ilona    SZM

Szalóki Krisztina
szeptember 17. 

Takarítási világnap  udvarrendezés szülőkkel Hegedüsné Kollár
Ilona szeptember 27.

Népmese világnapja
Szalóki Krisztina

Somogyi Luca
szeptember 30.

OKTÓBER

Tisztasági és energia –járőr szolgálat megalakulása

/feladatuk: a csapok ellenőrzése, az égve felejtett
villanyok lekapcsolása/ Ökopont-gyűjtő verseny
meghirdetése, indítása

Szeredi Edit október 1.

Állatok világnapja : rajzverseny , termésekből ,
gyurmából állatfigurák Szeredi Edit október 5.

Aradi vértanúk napja- akadályverseny
Szalóki Krisztina

Jóna Veronika
október 6. 

Sportnap- túra a pannonhalmi Lombkorona
Tanösvényhez Rucska József október 15.

Papírgyűjtés Rucska József október 17-18.



Jóna Veronika

Semmiből valamit- őszi bütykölde Szeredi Edit október 24.

Az iskola udvarán, virágos kertjeiben lehullott lomb
összegereblyézése

osztályfőnökök folyamatos

NOVEMBER

Madáretetők ellenőrzése, karbantartása, eleség
folyamatos pótlása

Szalóki Krisztina

SZM folyamatos

Márton napi vetélkedő 
Hegedüsné Kollár
Ilona november 8.

Márton-napi lámpás felvonulás lovaskocsival
Rucska Jószef

Szabóné Takács
Szilvia

november 8.

Egészségnap- FinomSág-ok

Szeredi Edit

Jóna Veronika november 14.

DECEMBER

Hagyományőrző tevékenységek

Adventi gyertyagyújtás

Luca búza vetése

osztályfőnökök dec.30-tól
folyamatos

Karácsonyi kézműves foglalkozás Szeredi Edit

napközisek
december 10.

Kézműves foglalkozásokon, technika órákon
karácsonyi díszek, ajándékok készítése természetes
és újrahasznosítható anyagokból

Hegedüsné Kollár
Ilona

Somogyi Luca
folyamatos

Madárkarácsony
Szeredi Edit

Kokas Mónika
december 16.



Karácsonyi ünnepély
osztályfőnökök

Somogyi Luca
dec.20.

JANUÁR

Az iskola környékének síkosság-mentesítése a
gyerekek bevonásával 

Az időjárástól függően a tanulók bevonása a hó
eltakarításába is. / a fák, bokrok ágainak
megszabadítása a hótól/

Szabóné Takács
Szilvia

január

február

Madáreleségek pótlása / 1-2. osztály/
Szalóki Krisztina

folyamatos

Növények csíráztatása a tantermekben, az iskola
folyosóján

Szabóné Takács
Szilvia

Szeredi Edit

folyamatos

FEBRUÁR

Az ÖKO munkacsoport féléves munkájának
értékelése Szeredi Edit február 6.

Hangszerelő- Farsangi kézműves foglalkozás 

Szeredi Edit

Józsa Márta február 11. 

ÖkoFarsangi bál- újrahasznosíott anyagokból

Tombolatárgyak: a megunt begyűjtött játékokból

osztályfőnökök

napközisek
február 14.



Virághagymák ültetése cserépbe 
Szabóné Takács
Szilvia

Szalóki Krisztina
folyamatos

MÁRCIUS

Nemzetközi energiatakarékossági világnap

Rajzpályázat-kiállítás
Somogyi Luca március 6.

Gergely - járás Rucska József március 12.

A víz világnapja

Felhívás a takarékos vízhasználatra

Rajzpályázat

Happy-hét  

Somogyi Luca

Szalóki Krisztina

Szeredi Edit
március 20.

A szobanövények átültetése a tantermekben
Szabóné Takács
Szilvia

osztályfőnökök
folyamatos

ÁPRILIS

Húsvéti, tavaszi bütykölde

A leendő első osztályosok is meghívást kapnak az
óvodából

Józsa Márta
Szeredi Edit április 7.

Fenntarthatósági Témahét

Énekelj a Földért!

A Föld napja

Tavaszi udvartakarítás

Gyógynövénykert gondozása.

Játékos vetélkedő a napköziben, aszfaltrajzverseny

Szemétszedés a faluban a TeSzedd!- a tiszta
Magyarországért-országos akció keretében.

Szeredi Edit 

Somogyi Luca

Hegedűsné Kollár
Ilona

április 20-24.

MÁJUS

Virágok ültetése /együttműködés szülőkkel, a
győrsági kertészettel/ öko munkacsoport május eleje



Virágoskert gondozása SZM folyamatos

Madarak és Fák napja
Szeredi Edit május 11.

Öko-nap   Kirándulás kerékpárral a PÉRI DÉDI
NÁDIKÓJÁ-ba Szeredi Edit május 15.

Osztálykirándulások

Futura Mosonmagyaróvár és könyéke osztályfőnökök május 26.

Papírgyűjtés

Rucska József

Jóna Veronika

május 28-29.

JÚNIUS

Nyári táborok megszervezése Hegedüsné Kollár
Ilona június eleje

Gyermeknap: Ravazd - Erdei iskola- KI MIT TUD?

Együttműködés: szülőkkel, önkormányzattal, helyi
vállalkozókkal .

Rucska József

osztályfőnökök

SZM

június 11.

Az éves munka értékelése

Szeredi Edit

Hegedüsné Kollár
Ilona

Ferenczi Róbert

június 22.

Győrság, 2020.szeptember 25.


