
Az ÖKO munkacsoport munkaterve a 2020-2021. tanévre 

                                            
 

Kiemelt projekt: 

Az ÖKO iskolai cím megtartása, fejlesztése, az újra pályázás feltételeinek megteremtése, 

illetve az iskolakert kialakítása. 

 

I. félév 

 

 

dátum kiemelt téma tevékenység Ki vállalta? megjegyzés 

08. 24. Éves munka 

tervezése 

Éves tematika 

megbeszélése: ÖKO csoport tagjai 

 

 

  Kiskert kialakítása 
Ozsvári Erika   

  Iskolaudvar rendezése 

(virágok gondozása, 

őszi lombgyűjtés, 

szemétszedés.) 

Osztályfőnökök, 
osztálytanítók 

  

   Lehetőségek keresése 

ingyenes ÖKO 

előadásokra, 

programokra.

Minden pedagógus 

  

  Szelektív 

hulladékgyűjtés 

folytatása
Minden pedagógus 

  

  ÖKO projektnapokon 

való részvétel
Osztályfőnökök, 
osztálytanítók 

  

08.28. Osztályfőnöki 

munkaközösség-

vezetőkkel 

ismertetés 

Éves tematika 

ismertetése, 

kidolgozása a 

tagozatok életkori 

sajátosságainak 

megfelelően 

ofők. mk. vezetők 

  

    

Diák-

önkormányzatban 

(DÖK) öko-tervek 

ismertetése 

Javaslatok, 

vélemények gyűjtése 
Faragó Eszter 

  

Öko hirdetőtábla Hirdetőtábla frissítése, 

feliratok, pályázatok 

elhelyezése 

Felsős 

osztályfőnökök 

 

 Jeles napok, 

osztályokra lebontva. 
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09.01.  Online versenyek, 

tevékenységek 

 Online felületek 

figyelése, tájékoztatás. Minden pedagógus 

  

09.02. 

folyamatosan 

Szelektív hulladék-

gyűjtés folytatása  

Papír és műanyag 

külön gyűjtésére 

alkalmas edények 

használata 

Osztályfőnökök 
Osztálytermekben is 

szelektív kukák 

09.02. Környezetvédelmi 

osztályfőnöki órák 

beiktatása az idei 

tanévben is. 

Osztályfőnöki órák 

beiktatása az idei 

tanévben is a 

környezetvédelemmel, 

hulladékgazdálkodás-

sal kapcsolatban. 

osztályfőnökök 

 
 

09.02. Öko hírlevél 

indítása, frissítése 

a honlapon 

Honlap frissítés, 

megújítás 

Simon Péter 

Ozsvári Erika 

minden pedagógus 

segít dokumentációs 

anyagokkal  

09. 22. Kerékpárral 

iskolába mozgalom 

indítása 

Félévente szorgalmi 

ötösért testnevelésből testnevelő tanárok 

  

09.02. 

 

 

 

 

09. 22. 

„Jeles napok”  

választása, 

feldolgozás 

beindítása: 

 

Autómentes 

világnap 

 

Népmese napja 

(állatmesék) 

Feltételek ismertetése 

a tagozatoknak és az 

életkornak megfelelő 

téma feldolgozásának 

beindítása 

 

osztályfőnökök 

 

 

 

alsós napközi 

 

 

8.c  

 

Felsőtagozat 

gyűjtőmunkát készít, 

alsó tagozat és a 

napközi egyedi 

feldolgozás alapján 

09. 02. Osztályfőnöki 

tanmenetben 

"öko" feladatok 

beiktatása 

Éves tematika 

elhelyezése az iskolai 

programba 

Felsős 

osztályfőnökök 

Ofő munkaközösségi 

megbeszélések alapján 

09. 02. 

folyamatosan 

Környezetvédelem Tantermekben tanulói 

gyűjtőmunka, tablók 

készítése. 
osztályfőnökök 

 

09. vége Papírgyűjtés Szelektív 

hulladékgyűjtés, 

osztályok közötti 

verseny a papír újra-

feldogozása 

érdekében 

 DÖK 

beosztás alapján, 

diákok segítségével 

09.02. 

folyamatosan 

„ÖKO őrjárat” 

beindítása 

Energiatakarékosság, 

rend és tisztaság 

ellenőrzése 
DÖK 
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10. 05. „Jeles nap”:  

Az állatok 

világnapja 

Előzetes 

megbeszélésnek 

megfelelően 

             5.b 

Alsós 

osztályfőnökök 

felső és alsó tagozat 

különböző feladatokkal 

készül 

10.08. Pályaválasztási 

nap 

Környezettudatosság osztályfőnökök, 

osztálytanítók 

 

10.05-09. Fenntarthatósági 

témahét:  

Előzetes 

megbeszélésnek 

megfelelően tanórákon 

való feldolgozás 

Nyárfádi Magdolna, 
Szlivka Beáta,  

Leopold Győző 

alsó és felső tagozat részt 

vesz benne 

 

Előzetes 

megbeszélésnek 

megfelelően 

tanórákon való 

feldolgozás 

 

alsó és felső tagozat  
 

10.15. Kézmosás 

világnapja 

Egészséges életmód  

DÖK 

 

11.11. Őszi játszóház Újrahasznosítás alsós 

osztályfőnökök, 

napközis nevelők 

 

11.27. „Jeles nap”:  

Fogyasztás-szüneti 

Világnap 

(„Ne vásárolj 

semmit!” nap) 

Előzetes 

megbeszélésnek 

megfelelően 
6.c 

osztálytanítók,  

 

12.12. Luca napi vásár 

Kisgyermekek 

által készített 

tárgyakból 

 Értékesítés az 

aulában, lehetőleg 

természetes 

anyagokból 

alsós 

osztályfőnökök, 

napközis nevelők 

  

12.07.-18.  

Adventi készülődés 

ÖKO karácsony 

Mézeskalács sütés, 

díszek készítése 

természetes 

anyagokból. 

(Újrahasznosítás) 

 

alsós 

osztályfőnökök, 

napközis nevelők 

6.a 

  

 

 

II. félév 

 

dátum Kiemelt téma tevékenység Ki vállalta? Megjegyzés 

01.22. A magyar kultúra 

napja 

Előzetes 

megbeszélésnek 

megfelelően 

6.b 

 

02. 02. „Jeles nap”: 

Vizes élőhelyek 

napja 

Előzetes 

megbeszélésnek 

megfelelően 
7.b 

 

02.10. Téli játszóház a 

farsang jegyében 

Újrahasznosítás 
alsós osztályfőnökök, 

napközis nevelők 
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03.08. „Jeles nap” 

Energiatakaré-

kossági világnap 

Előzetes 

megbeszélésnek 

megfelelően 
5.a 

 

03.02-  

03.06. 

Pénzügyi 

tudatosság és 

gazdálkodás hete 

Előzetes 

megbeszélésnek 

megfelelően 
felső tagozat 

 

03.22..  A víz világnapja 

Tavaszi játszóház 

Előzetes 

megbeszélésnek 

megfelelően 

alsós osztályfőnökök, 

napközis nevelők, 

 

 

03.23-

03.27. 

Digitális témahét Előzetes 

megbeszélésnek 

megfelelően 
osztályfőnökök 

 

03.23. Kerékpárral 

iskolába– második 

félévi program 

Kevesebb 

levegőszennyezés  testnevelő tanárok 

testnevelésből szorgalmi 

osztályzat 

04. Te szedd! 

akcióban való 

részvétel 

Környezettudatos-

ság DÖK 

 

04. Tavaszi 

papírgyűjtés 

Szelektív 

hulladékgyűjtés, 

osztályok közötti 

verseny a papír újra-

feldogozása 

érdekében 

DÖK 

 

04. 22. „Jeles nap”:  

a Föld napja 

Előzetes 

megbeszélésnek 

megfelelően 

alsós osztályfőnökök, 

napközis nevelők, 

8.b 

 

05. 10.  „Jeles nap”:  

Madarak és fák 

napja 

Előzetes 

megbeszélésnek 

megfelelően 

alsós osztályfőnökök, 

napközis nevelők, 

8.a 

 

05. hó Kerületi 

környezetismereti 

Vetélkedő 

Csapatok 

felkészítése a 

versenyre 

 

 

06.04. "Zöld napok" Osztálykirándulások osztályfőnökök, 

osztálytanítók, 

napközisek 

 

06. 07. 

„Jeles nap”: 

Környezetvédelmi 

világnap 

Előzetes 

megbeszélésnek 

megfelelően 

 

osztályfőnökök 

 

05.31.-

06.04. 

"Zöld Táborok" Erdei iskola 

szervezése 
osztályfőnökök 

 

  

 

Éves munkatervünket az ÖKO iskolai pályázat kritériumai szerint állítottuk össze a 

környezettudatos nevelés érdekében.  
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Alapvető célunk, és mindannyiunk közös érdeke, hogy minőségibb környezetben 

tanítsunk, dolgozzunk, és éljünk. 

 

 

 

                                                                              …………………………………………… 

                             Ozsvári Erika 

                                                                                                       ÖKO csop. vez. 
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