
 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2021-2022 
 

  Felelősök határidő 

 Megújul az ökoiskolai munkacsoport Tóthné 

Nyiszteruk Hilda 

Domokos 

Zsuzsánna 

augusztus 31. 

 A pedagógiai munkában megjelenik a 

fenntarthatóság, valamint a környezet- és 

egészségtudatosság  

(ld. munkatervek) 

Munkaközösség 

vezetők 

tanév vége 

 

 Kiemelten figyelünk a minősülő 

pedagógusok felkészítésére, hogy a 

törvényben előírt 7. kompetenciát „A 

környezeti nevelésben mutatott jártasság, 

a 

fenntarthatóság értékrendjének hiteles 

képviselete és a 

környezettudatossághoz kapcsolódó 

attitűdök átadásának módja.” 

megfelelően tudják alkalmazni. 

 

Tóthné 

Nyiszteruk Hilda 

Domokos 

Zsuzsánna 

a minősítés 

napjáig 

 Kapcsolatok keresése Ökoiskolákkal Domokos 

Zsuzsánna, 

nevelőtestület 

tagjai 

a tanév során 

folyamatosan 

 

 Gyümölcs program (általános 

iskolásoknak) 

Tóth Árpádné tanév végéig 

 

 A kialakított és megújított közösségi 

kuckó fenntartása (TÁMOP 3.1.4. B-13/1-

2013-001) 

Tóth Árpádné, 

DÖK 

osztályfőnökök 

a tanév során 

folyamatosan 

 

 Ökotanterem és iskolakert látogatása a 

Pais Dezső Általános Iskolában 

Tóthné 

Nyiszteruk Hilda 

Domokos 

Zsuzsánna 

szeptember 

29. 

 „Ökopolc” kialakítása a könyvtárban 

 

Gyimóthyné 

Molnár Erika 

Sarolta 

szeptember 

30. 

 Képzések - Homoktövis Általános Iskola 

(Ökoiskola Hálózat) 

Domokos 

Zsuzsánna, 

Sauer Anikó, 

Urbán Gabriella 

október 08. 



 Részvétel a „Kórház-suli” programban 

(Érdeklődő diákokkal) 

Fürjes-Szekeres 

Stella Réka, 

védőnő 

egész tanév 

 

 Részvétel az UKK által szervezett 

környezetvédelmi programokon 

Szirányi-Balogh 

Bernadett 

a tanév során 

folyamatosan 

 

 A Művészeti munkaközösség 

kapcsolódása az ökoiskolai 

tevékenységhez: 

- a vizuális kultúra órákon a lehetőség 

szerint környezetbarát anyagokat, 

eszközöket használunk; 

- a papírral takarékoskodunk (a rajzlapok 

mindkét oldalát felhasználjuk); 

- a környezettudatos magatartásra 

ösztönző, figyelemfelkeltő vizuális 

jeleket, plakátokat helyezünk el az iskola 

területén. 

- az órákon keletkező hulladékot 

szelektíven gyűjtjük 

 

Művészeti 

munkaközösség 

Szabó János 

a tanév során 

folyamatosan 

 

 A Nyelvi munkaközösség kapcsolódása az 

ökoiskolai tevékenységhez: 

Az állatok világnapján (október 4.) 

A víz napján (március 22. ) 

A föld napján (április 22. ) 

A madarak és fák napján (május 3. hete) - 

rendhagyó nyelvórák 

Ezeken a napokon a nyelvórákon az adott 

témával kapcsolatos feladatokat kapnak a 

diákok 

 

Sikerkritérium: A diákok „öko” 

szemlélete erősödik 

 

Nyelvi 

munkaközösség 

Rózsa Andrea 

a tanév során 

folyamatosan 

 

 A Humán munkaközösség kapcsolódása az 

ökoiskolai tevékenységhez: 

Október 6-i műsor, online  

Október 22. Október 23-i műsor, online  

Humán 

munkaközösség 

Sándor Zsolt 

a tanév során 

folyamatosan 

 



November 17. Csokonai Nap 

Március 11. Március 15-i műsor  

Április 11. Magyar Költészet Napja  

 

A műsor szereplői és készítői lehetőség 

szerint újrahasznosított anyagokból 

készítsék a díszletet, kellékeket, és 

ügyeljenek arra, hogy minél kevesebb 

hulladékot termeljenek.  

 

 

 Tovább folytatjuk a „Vesd bele magad” 

programot 

Ujvári Mariann 

Palotainé Nagy 

Veronika 

egész tanév 

 

 Barangoló (havi 1 kirándulás) Gyöngyösi Péter szeptembertől 

havonta 

 Kadétprogramok  

(Fenntarthatóság és egészségmegőrzés, 

Öko-szemlélet) 

Hughes Márta 

Tatár Gabriella 

Katalin 

 

szeptembertől 

júniusig (10 

alkalom) 

 Akadályverseny 

(Kadétok rendezik a felsős évfolyamnak) 

helyette MH nyílt nap Pákozd - 8. 

évfolyam részvétele 

Majoros József 

Attila 

 

szeptember 

29. 

 A világ legnagyobb tanórája program 

keretében  

fenntarthatósági témákat dolgozunk fel, 

részt veszünk a tanári webináriumon, 

valamint a „PLANET” pályázaton. 

https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/ 

 

 

Tarné Éder 

Marianna, 

nevelőtestület 

 

Sauer Anikó 

október 4-8. 

 Pénzügyi tudatosságra nevelés – részt 

veszünk a Fáy András Alapítvány 

pénzügyi tréningjein 

 

Domokos 

Zsuzsánna 

október 11-13. 

december 09. 

 Idén is bekapcsolódunk a „TESZEDD”- 

Önkéntesen Magyarországért országos 

programba 

Gyöngyösi 

Péter, 

Fürjes-Szekeres 

Stella Réka, 

Osztályfőnökök 

október 18-24. 

 Legyen tisztább a Farkas-erdő 

 

Gyöngyösi Péter havonta 

https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/


 Részt veszünk az őszi és a tavaszi Újpesti 

Futó-és Kerékpáros fesztiválon (minden 

tanuló) 

 

Osztályfőnökök 

 

szeptember 

25. 

május  

 „Keresd a jelet!” – verseny 

középiskolásoknak 

 

Fürjes-Szekeres 

Stella Réka 

nevezés 

szeptember 

26. 

 Papírgyűjtés  

(ősszel és tavasszal) 

Gyöngyösi Péter szeptember 

27- október 2. 

május 23- 28. 

 Kupakgyűjtés  

(karitatív tevékenység is) 

 

DÖK vezető 

tanár, 

osztályfőnökök 

egész tanév 

 

 A DÖK irányításával: energia és 

víztakarékosság ellenőrzése, 

környezetünk tisztasága, a szelektív 

gyűjtők használatának figyelése 

 

Az osztály DÖK 

képviselői 

DÖK vezető 

tanár 

osztályfőnökök 

egész tanév 

 

 Komposzt program folytatása 

 

Borzási Erzsébet október 15-

től. 
  



 Idén is bekapcsolódunk a 

„Kardiovaszkuláris tanpálya” 

programba 

Fegyver Ilona, 

Csanádi Viktor 

(Erdőmentők) 

október 15. 

 Bekapcsolódunk a „Zöld követ 2022” 

programba 

 

Domokos 

Zsuzsánna 

október/ 

november 

 „Tedd Zöldebbé” program  

Kertrendezés, ültetés, tavaszi 

nagytakarítás a szülőkkel közösen, 

cserepes zöld növények az épületben 

növények pályázása az 

önkormányzatnál 

SZMK  

(Makai Artemisz) 

Gruden Dezső 

október/novembe

r 

március/április 

 

 

szeptember 13. 

 Madáretető és odú ellenőrzés, 

madáretetés a Farkas erdőben 

(Erdőmentők irányításával) 

 

Fürjes-Szekeres 

Stella Réka 

novembertől 

áprilisig  

 Gólya Napok (Kerékpárral érkezők + 

pont) 

DÖK 

(Szilágyi Ivett) 

 

november 15-19. 

 

 Csokonai Nap - kézműves foglalkozás 

(A hulladék is érték) 

Alsós 

munkaközösség, 

Kuruczné Hudák 

Judit 

november 17. 

 

 Idén is részt veszünk az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium pályázatán 

„Hulladékcsökkentési Hét” 

https://ewwr.eu/hun/ 

 

(Szilas-patak, Mogyoródi-patak 

környéke) 

Gyöngyösi Péter november 20-28. 

 Adventi készülődés 

(A papírhulladék kreatív felhasználása) 

SZMK 

Alsós 

munkaközösség, 

Osztályfőnöki 

munkaközösség 

november 26-

december 20. 

 Karácsonyi kézműves foglalkozás, 

Lucanapi vásár (ÖKO vásár) 

 

Alsós 

munkaközösség, 

Kuruczné Hudák 

Judit 

december 10. 

 Vitamin Nap - Tavaszi gyümölcsnap SZMK  

(Makai Artemisz) 

március 3. 

 Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás 

hete 

Korándi Ildikó március 7-11. 

https://ewwr.eu/hun/


Tarné Éder 

Marianna 

 Eratosztenész mérés 

„Iskolák a változásért” órák 

Reál 

munkaközösség 

Csordás László 

március 21. 

 Nyelvi napok témájaként szerepel a 

környezetvédelem  

Rózsa Andrea és 

a nyelvi 

munkaközösség 

március 21-25. 

 Témahét: Fenntarthatóság és 

környezettudatosság  

https://www.fenntarthatosagi.temahet.h

u/ 

 

Tarné Éder 

Marianna 

Domokos 

Zsuzsánna 

április 25-29. 

 Projekt napok:  

Tervezett-lehetséges témák: 

Környezettudatosság és egészség,  

Víz-ivóvíz, - Komplex vetélkedő 

 

 

Hughes Márta 

Reál 

munkaközösség 

 

 

 

április 22.  

    

 Tavaszi készülődés, kézműves 

foglalkozás, majd 

 „Zsibvásár” (ÖKO vásár) 

Alsós- és 

szabadidő 

munkaközössége

k 

május 13. 

 Dök nap: Környezetvédelmi program DÖK 

(Szilágyi Ivett) 

 

június 14. 

 Kirándulások, nyári Táborok 

 A programjainkban, s a helyszín 

kiválasztásban szerepel a 

környezettudatosság, valamint 

figyelemfelkeltés az egészséges 

életmódra. 

(Pl.: Öko-tábor a kicsiknek -

„Csatangoló”, „Szöszmötölő”,  

Barangoló táborok – Velencei-tó, 

Balaton 

„Túlélőtábor” a nagyobbaknak) 

 

Osztályfőnökök, 

Salamonné 

Simonffy Zita 

Gyöngyösi Péter 

Majoros József 

 

2022. június, 

július, augusztus 

 ÖKO-iskolai program megvalósítása 

 

Nevelőtestület 

tagjai, DÖK, 

SZMK, Külső 

partnerek 

(Erdőmentők, 

 

egész tanév 

 

https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/


MME, Humusz 

Szövetség) 

 

Zöld szín jelzi a jelen tanévben induló/tervezett programokat. 

 

 

Tagozati felelősök: 

alsó: Gyöngyösi Péter 

felső: Majoros József Attila 

gimi: Fürjes-Szekeres Stella Réka 

 

 
A programok a járványügyi helyzet mindenkori szabályozásának 
figyelembevételével valósulnak meg. 
 
 
Budapest, 2021. szeptember 27. 

 

         

        Domokos Zsuzsánna 

     ÖKO-munkacsoport felelős 


