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Az ÖKO munkacsoport munkaterve a 2021-2022. tanévre 

                                            
 

Kiemelt projekt 

Cél az ÖKO iskolai cím megtartása, fejlesztése, illetve az iskolakert megvalósítása. 

 

I. félév 

 

 

dátum kiemelt téma tevékenység Ki vállalta? megjegyzés 

09.20. 
Éves munka 

tervezése 

Éves tematika 

megbeszélése 
ÖKO csoport tagjai 

önkéntes 

csoporttagokkal. 

09.20. 

Az ÖKO csoport 

tagjainak 

kiválasztása 

A munkaterv 

megbeszélése és az 

iskolakert helyének 

megbeszélése 

Virág Erika 

Erős Gabriella 

Erzsébet, Mészárosné 

Potor Edit 

09.20.-10.04. Állatok világnapja 

PPT készítése felső 

évfolyamoknak, 

rajzpályázat az alsós 

évfolyamoknak 

Köllőné Sotkovszky 

Andrea (felső) 

Kiss Tibor Józsefné, 

Bánkuti Krisztina, 

Nyárfádi Magdolna, 

Billédi Zsuzsánna 

Monika, Szabó 

Márta (alsó) 

 

09.22.-09.29. 
Papírgyűjtés az 

ÖKO jegyében 
 

G. Szabóné Faragó 

Eszter, tanárok, 

diákok 

 

09.24. 

Magyar diáksport 

napja – őszi 

sportos játszóház 

Bringázz az iskolába! 

Közlekedési 

szabályokra nevelés 

testnevelő tanárok, 

napközis nevelők, 

DÖK, Horuczi Zsolt, 

dr. Horváth György 

Ottóné 

  

09.30. 

Látogatás a 

szennyvíztisztítótel

epen 

 
Margitay József 

Zsolt 
5.b osztály megy 

10.04. Állatok világnapja 4. évfolyam műsora 

Erős Gabriella 

Erzsébet és alsó 

tagozatos tanítók 

 

10.04. Állatok világnapja  
eredményhirdetés 

felső tagozat 

Köllőné Sotkovszky 

Andrea, Mészárosné 

Potor Edit 

 

10.-11. 
 Árvácska 

program 

Iskolaudvar rendezése 

(árvácskák ültetése, 

meglévővirágok 

gondozása, őszi 

lombgyűjtés, 

szemétszedés.) 

Osztályfőnökök, 

osztálytanítók 
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Szelektív 

hulladékgyűjtés 

Szelektív 

hulladékgyűjtés 

folytatása 

Minden pedagógus   

ÖKO hirdetőtábla 

Hirdetőtábla frissítése, 

feliratok, pályázatok 

elhelyezése 

Felsős 

osztályfőnökök 

 Jeles napok, 

osztályokra lebontva. 

folyamatosan 
Szelektív hulladék-

gyűjtés folytatása  

Papír és műanyag 

külön gyűjtésére 

alkalmas edények 

használata 

Osztályfőnökök, 

DÖK 

Osztálytermekben is 

szelektív kukák 

10.20. 

ÖKO hírlevél 

frissítése a 

honlapon 

Honlap frissítés, 

megújítás 

Simon Péter, 

Virág Erika 

minden pedagógus 

segít dokumentációs 

anyagokkal  

folyamatosan Környezetvédelem 

Tantermekben tanulói 

gyűjtőmunka, tablók 

készítése. 

osztályfőnökök  

folyamatosan 

Iskola újság 

(ÖKO-s 

tartalommal!) 

Iskola honlapján 

megjelenés, 

tanulókkal 

szerkesztés. 

DÖK  

folyamatosan 
„ÖKO őrjárat” 

beindítása 

Energiatakarékosság, 

rend és tisztaság 

ellenőrzése 

DÖK  

11.02. Halloween 

Tökfaragó kiállítás, 

Tökös süti sütése a 

tökfaragóknak 

Virág Erika, 

Erős Gabriella 

Erzsébet 

Süti sütést Virág Erika 

vállalta 

11.11. 

Őszi játszóház a 

környezettudatossá

g jegyében 

 
dr. Horváth György 

Ottóné, Zöld Noémi 
 

11.26. 

„Jeles nap”:  

Fogyasztás-szüneti 

Világnap 

(„Ne vásárolj 

semmit!” nap) 

Előzetes 

megbeszélésnek 

megfelelően 

osztálytanítók  

11.29. 
Adventi 

gyertyagyújtás 

Természetes anyagok 

felhasználásával 

koszorú készítése 

Virág Erika 

Énekkar szereplése, 

Sinka Márta 

vezetésével 

12.13. 

Luca napi vásár 

Kisgyermekek 

által készített 

tárgyakból 

Értékesítés az 

aulában, lehetőleg 

természetes 

anyagokból 

Czetőné Szabó 

Elvira, napközis 

nevelők 
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II. félév 

 

dátum Kiemelt téma tevékenység Ki vállalta? Megjegyzés 

02.10. 
Téli játszóház a 

farsang jegyében 

Újrahasznosított 

jelmezek készítése 

osztálytanítók, Jáhner 

Fruzsina, Damakné 

Kertész Nóra 

 

03.07.-03.11. 

Pénzügyi és 

vállalkozói 

témahét 

„Pénz7” 

Tudatos vásárlásra 

nevelés 
Hegedűs Hedvig 

A pénz világának 

megismertetése a 

diákokkal 

03.22. 

„Jeles nap”: 

 A víz világnapja, 

tavaszi játszóház, 

kék póló nap 

Kék póló viselése, 

tematikus feladatok 

Billédi Zsuzsánna 
Monika, Szabó-
Szenderák Szabina 

 

04.07.-04.08. Digitális témahét 

Mátyás projekt, 

várak készítése 

újrahasznosított 

anyagokból 

3. évfolyam tanítói, 
napközis nevelők, 
Kovács Andrea Csilla 

 

04. hó KRESZ-vizsga 

A KRESZ 

szabályok 

megismertetése a 

diákokkal, 

pályakialakítás, 

bicikli és roller 

használata 

4. évfolyam, technika 

és informatika tanárok 

 

04.20.-04.27. 
Tavaszi 

papírgyűjtés 

Az ÖKO jegyében 

környezettudatosság 

G. Szabóné Faragó 

Eszter 
diákok 

04. 22. 
„Jeles nap”:  

a Föld napja 

Bemutató anyagok 

készítése a 

paravánokra 

Virág Erika,  

4. évfolyam 
 

04.25.-04.29. 
Fenntarthatósági 

Témahét - alsó 

Előzetes 

megbeszélésnek 

megfelelően 

tanórákon való 

feldolgozás 

4. évfolyam tanítói, 
napközis nevelők, Erős 
Gabriella Erzsébet 

projektmunkák 

04.25.-04.29. 

Fenntarthatósági 

Témahét ÖKO 

nap – felső 

 

Előzetes 

megbeszélésnek 

megfelelően 

tanórákon való 

feldolgozás 

Mészárosné Potor Edit, 

reál munkaközösség 
 

04. hó 

„Jeles nap”: 

Környezetvédelmi 

világnap 

Előzetes 

megbeszélésnek 

megfelelően 

Köllőné Sotkovszky 

Andrea 
 

05. 10. 

 „Jeles nap”:  

Madarak és fák 

napja 

Bemutató anyagok 

készítése a 

paravánokra 

Kőllőné Sothovszky 

Andrea 
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05.26. Nyári játszóház 
Természetközeliség, 

udvari játékok 

Horuczi Zsolt, 

Göndöcs Mendi 
 

06.07.-06.10. 

Erdei iskola – 5. 

évfolyam, erdei 

iskola alsó, nyelvi 

csoportok 

kirándulása, 

Lázár tanya 

Erdei iskola 

megszervezése, 

lebonyolítása a 

környezettudatosság 

jegyében. 

Ismertetők, tanulás 

a táborban. Játékos 

foglalkozások 

osztályfőnökök, tanítók  

  

 

Éves munkatervünket az ÖKO iskolai pályázat kritériumai szerint állítottuk össze a 

környezettudatos nevelés érdekében.  

Alapvető célunk, és mindannyiunk közös érdeke, hogy minőségibb környezetben 

tanítsunk, dolgozzunk, és éljünk! 

ÖKO tervezet a 2021-2022 tanévre 

1. A szokásos évi „Árvácska program” folytatása: szülők segítségével, virágok és 

termőföld behozatala, a növények ültetése, folyamatos gondozása, locsolása. 

2. Kerti ágyásszegélyek, valamint gyerek kapák és gyerek gereblyék beszerzése. 

3. A tavaszi veteményeskert helyének meghatározása. 

4. Alsó tagozattal kiskert vagy magaságyások kialakítása, termőföld hozatala. 

5. Tavasszal veteményezés, folyamatos locsolás, növénygondozási feladatok ellátása 

a gyerekekkel. 

6. A meglévő kerti növények gondozása a diákokkal. 

 

 

 

 

 

       …………………………………………… 

                             Virág Erika 

                                                                                                   ÖKO csoportvezető 


