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2020- 2021. ÉVI ÖKOISKOLAI MUNKATERV 

Intézményünk a 2022. év végéig jogosult az Ökoiskola címre. A jövőben szeretnénk elérni az 

Örökös Ökoiskola kitüntető címet. Iskolánk feladatai között szerepel a környezettudatos szem-

lélet formálása, az egészséges életmódra nevelés és a fenntarthatóság megjelenítése a minden-

napi oktató munkában. Fontos számunkra, hogy ez a szemlélet váljon a mindennapi életük ré-

szévé, a helyes szokások elsajátítása otthon is napi gyakorlat legyen. Erre a jelenlegi vírushely-

zetben igyekszünk még nagyobb hangsúlyt fektetni. A fenntarthatóság pedagógiájában a kör-

nyezettudatos gondolkodás kialakítása, elmélyítése prioritást élvez, így együttműködünk a kü-

lönböző szintű közösségekkel, mint például a fenntartóval és a centrum iskoláival, a városi ön-

kormányzattal, a szülői munkaközösséggel és egyéb társadalmi szervezetekkel.  

Az utóbbi években a környezet változásával és tanári motiváló hozzáállással együtt a diákok 

szemlélete is megváltozott. Nincsenek az iskolában rongálások és szinte mindenki azon szor-

goskodik, hogyan tegye szebbé a környezetét. Az iskolai mellékhelyiségekben megkezdtük a 

víztakarékos csapok bevezetését, illetve az eldobható papírhulladék csökkentése érdekében 

elektromos kézszárítókat szereltünk fel. 

Bár a szemetelés nem okoz problémát, mégis a bejövő osztályok, és a szemlélet megerősítése 

miatt is folytatjuk tovább az eddigi tisztaságra való ösztönzést. Ezt elősegítik a feliratokkal 

ellátott szelektív hulladékgyűjtők a folyosókon, több osztály már saját termében is bevezette a 

szelektív kukák/tárolók használatát. Terveink szerint az iskola minden szintjén elérhető lesz 

egy PET palackprés, a szelektív hulladékgyűjtés támogatására. 

  

Kertünk zöldfelületének karbantartásában diákjaink is részt vesznek. Tavasszal ismét 

szeretnénk megrendezni a TESZI napot, amikor az osztályok segítik az iskola és a kert 

állagmegóvását. Az iskola körüli terület tisztántartásában napi szinten segítenek a diákok. 

Emellett a Föld napja alkalmából virágok ültetését tervezzük az osztályokkal. Sikeresen 

pályáztunk kültéri saját testsúlyos sporteszközökre, ezzel is ösztönözve diákjainkat a friss 

levegőn történő testmozgásra, egészségük megóvására. 
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Rendkívül sikeresnek bizonyult tavaly a kupakgyűjtési verseny, amellyel nemcsak az anyagok 

újrahasznosítására hívjuk fel a figyelmet, hanem a jótékonyságra, a társadalmi 

felelősségvállalásra is. Az akció iskolánkban már több éves hagyomány, szándékunkban áll ezt 

megőrizni. 

Az ökofolyosó bővítése is befejeződött. Már védett madarak csicsergését hallgatják diákjaink, 

miközben hazai tájakat ábrázoló falak között mikro-kiállításokat nézhetnek. A könyvtár felé 

vezető maximálisan diákbaráttá tettük néhány kényelmes kanapéval, bármikor használható 

számítógépekkel, melyhez hozzájárul a környezettudatos világítás és új hőszigetelt ablakok 

cseréje és a felszerelt hőszigetelés, és hőtükör-fólia is.  

Folyamatos programként a fényújságon más-más, környezetvédelmi téma kerül bemutatásra. 

Ami iskolai szinten is megvalósítható, azt immár két éve az „ökojárőr-szolgálat” végzi, ennek 

célja a jó gyakorlatok kortárs csoportokban történő elmélyítése, átadása. Pl. Amikor a 

fényújságon az energiatakarékosság a téma, ökojárőreink szünetekben figyelmeztetik a 

diákokat, hogy ha már nincs szükség a világításra, kapcsolják le. Ha a szemét-probléma kerül 

napirendre, akkor a padok, termek tisztaságára hívják fel a figyelmet. 

A 2020/21. tanévtől az „öko-járőrszolgálat” a Diákönkormányzat fennhatósága alá került, így 

diákjainknak még több lehetősége nyílik új, környezettudatos ötletek megvalósítására és 

programok szervezésére. Az „öko-szolgálat” javaslatára intézményünk a fenntarthatóság 

jegyében 200 bögrével támogatta az eldobható poharak elleni küzdelmet, ez nagy sikert aratott 

diákok és tanárok körében egyaránt.  

A digitális oktatás során online tartalmakkal (online tehetségkutató verseny, „Ne vásárolj 

semmit!” nap, digitális adventi hét, Mikulás, környezetvédelmi hónap) igyekeztünk a közvetlen 

kontaktus hiányát pótolni, illetve az otthoni körülményekhez alkalmazkodni.
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Hónap Feladat Felelős Határidő 

 

Szeptember 
 Járványügyi helyi 

intézkedési terv 

megalkotása 

 Öko-munkaterv elkészí-

tése 

 Illemhelységek renová-

lása. 

 Parkosítás 

 Európai autómentes nap 

– faliújság/blog 

 Gólyanap  

Csabai Róbert, iskolavezetés 

Végh Ibolya, DÖK, Kaszás Bi-

anka 

Tóth-Székely Tímea 

9.d osztály 

9-10. osztály 

09.02. 

 

09.14. 

folyamatos 

 

09.14. 

09.18. 

 

Október 
 Állatok világnapja - 

zöldhírek faliújság (az 

év állatai és növényei) 

 Takarítási nap - sze-

métszedés osztályon-

ként 

 Zöldtantermek prog-

ram – Szobanövényeket 

az osztályba 

 

9.b osztály 

 

osztályfőnökök 

 

osztályfőnökök, Csabai Róbert 

 

10.03. 

 

 

folyamatos 
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Hónap Feladat Felelős Határidő 

 

November 
 Adomány és kupak-

gyűjtés 

 Madáretetés  

 „Ne vásárolj semmit!” 

nap – pla-

kát/blogbejegyzés 

 

DÖK 

 

10.a osztály 

 

folyamatos 

 

11.18. 

 

December 
 Adventi héten az iskola 

felöltöztetése saját ké-

szítésű díszekkel. Vö-

röskereszt (élelmiszer és 

segélycsomagok össze-

állítása) 

 Karácsonyi süti készí-

tése diákokkal  

 

osztályfőnökök/ DÖK  

 

 

11.30-12.05. 

 

Január 

Pesterzsébeti Vöröskereszt 

(élelmiszer és segélycsomagok 

összeállítása) 

 

 

DÖK 

 

folyamatos 

 

Február 

A környezetvédelem hónapja - 

faliújság/blog 

 

V-Faktor: tehetségkutató ver-

seny (élő/online) 

9.a osztály 

 

Dani Judit 

 

osztályok 

2021.02.10. 

 

2021. február 

 

folyamatos 
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Hónap Feladat Felelős Határidő 

Udvartakarítás 

 

Március 

Tavaszköszöntő „Színes Hét” 

Digitális témahét 

11. d osztály 

munkaközösségek 
2021.03.22-26. 

 

Április 

Virágoskert mozgalom 

A Föld napja – plakát/faliújság 

Fenntarthatósági témahét 

9.ny osztály 

11.a osztály 

11.c osztály 

2021.04.20-22. 

 

04.17-21. 

 

Május 

 

Iskolanap 

 

 

DÖK 

 

2021. május 

(dátum függőben) 

 

Június 

Környezetvédelmi vi-

lágnap 
9.c osztály 06.05. 

 


