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Alapvető célkitűzés 

 Az intézmény állagának, környezetének megóvása érdekében szülői önkéntes nap 

szervezése. 

Alapvető feladataink 

 Szemléletformálás, környezettudatosságra nevelés, a fenntartható fejlődés elveinek 

érvényesítése a napi gyakorlatban; 

 a környezetkímélő magatartás alakítása, hogy meghatározó erkölcsi alapelv legyen 

egyéni és közösségi szinten; 

 segíteni, hogy a tanulók képességeiknek megfelelően kapcsolódjanak be a 

környezetük értékeinek a megóvásába, gyarapításába; 

 elősegíteni, hogy életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk 

megelőzésére való törekvés váljék meghatározóvá; 

 segíteni az egészséges életmód kialakítását, az erőnlétnek és a fizikai állóképességnek 

a javítását; 

 a környezet alaposabb megismerésére, tapasztalatszerzésre, a környezeti viszonyokhoz 

történő alkalmazkodásra különböző programok, projektek szervezése;  

 szorgalmazni, hogy a szülők aktívan kapcsolódjanak be az ökoiskolai tevékenységbe; 

 az ökoiskolai tevékenység folyamatos továbbfejlesztése, a tervezett feladatok esetében 

a megjelölt határidők betartása. 

 

Kiemelt feladataink a 2016/2017- es tanévben 

A környezet alaposabb megismerése, a tapasztalatszerzés, a környezeti viszonyokhoz 

történő alkalmazkodás minél eredményesebb megvalósítása érdekében: 

 a tanév folyamán Zöld Hét Projekt megvalósítása; 

 bekapcsolódni országos, helyi fenntarthatósági neveléssel foglalkozó programokba 

(Madárbarát kert oktatási program; TeSzedd! önkéntesen a tiszta Magyarországért 

országos szemétszedési akció); 

 különböző, cselekvésbe ágyazott tevékenységek (madár megfigyelés, madarak 

gondozása, rajz- fotópályázatok, játékos, mozgásos délutánok, fűszer- és 

gyógynövénykert növényeinek gondozása; papírgyűjtés; szemétszedés) szervezése, 

illetve támogatása, hogy tanulóink is aktív részesei legyenek a fenntartható társadalom 

alakításában;  

 minden lehetséges eszköz (faliújságok, ÖKO fal, honlap, iskola újság) 

felhasználásával a fenntarthatósággal kapcsolatos tevékenységek aktuális bemutatása; 
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 a tanulók aktív bevonása a közvetlen környezetük (osztályterem, hálóterem, folyosók, 

udvar, park, kert) szépítésébe; 

 a szülők bevonása a fenntarthatóság érdekében szervezett programokba; 

 erdei iskola szervezése; 

 ökológiai jellegű rajz-, fotópályázatokon való részvétel; 

 a „jeles napokról” (A víz világnapja; A Föld világnapja; Madarak és Fák napja) rajz és 

fotópályázatokkal, filmvetítéssel, kirándulásokkal, környezetvédelmi játékos 

délutánnal emlékezünk meg; 

 osztálykirándulások alkalmával felhívni a tanulók figyelmét a természeti és kulturális 

értékekre, azok megóvására. 

 

Ökoiskolai programban szereplő vállalásaink 

 

A 2015 szeptemberében benyújtott ökoiskolai pályázatban vállalt megvalósítandó  

feladatainkhoz előkészületeket kell tennünk. Feladataink végre hajtására 2018 decemberéig 

van lehetőségünk. 

 

 Pályázatok figyelemmel kísérése, hogy minden tanévben egy- egy osztály, vagy az 

iskola minden tanulója számára erdei iskolai tábort tudjunk szervezni, ezáltal 

csökkenteni a szülők hozzájárulását, anyagi költségeit. 

 Célunk, hogy a szülők aktívan bekapcsolódjanak az iskolai életbe. Részletes és alapos 

tájékoztatást szeretnénk nyújtani az iskola környezettudatos munkájáról, annak 

céljáról, a megvalósítás érdekében szervezett programokról, illetve a szülői részvétel 

lehetőségeiről minden lehetséges eszköz (faliújságok, ÖKO fal, honlap, iskola újság, 

fogadó órák, szülői értekezletek, személyes vagy telefonos kapcsolattartás) 

felhasználásával. 

 A fenntarthatóság, környezettudatos nevelés érdekében hazai civil és gazdálkodó 

szervezetekkel, oktatási intézményekkel kapcsolatban vagyunk. Az iskolánk földrajzi 

elhelyezkedésének lehetőségét kihasználva, külföldi oktatási intézménnyel, 

intézményekkel kapcsolat kialakításra fogunk törekedni, személyes ismeretség, 

kapcsolatok felhasználásával. Kezdeményezni fogjuk iskolák közötti, szervezett 

programokon való részvételt, csere üdültetést, előadások szervezését, tapasztalatok 

átadását, eredmények megbeszélését.  
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TANÉV HÓNAP TEVÉKENYSÉG FELELŐS HATÁRIDŐ 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

SZEPTEMBER 

Az osztálytermekben és a kollégiumi helyiségekben a 

személyes terek berendezése, dekorálás a gyermekek 

bevonásával, élő sarok kialakítása.  

Osztályfőnökök, pedagógiai munkát 

segítők 

szeptembertől 

folyamatosan 

Ökoiskolai Munkaterv elkészítése. Zsoldos Tibor Lászlóné  szeptember 9.  

Fűszerkert- gyógynövénykert növényeinek gondozása, 

felhasználásuk különböző tevékenységek során (pl. 

gyógytea készítése, stb.) 

Czédli Csabáné; Kókol- Sági 

Tamara  

szeptembertől 

folyamatosan 

Meglévő kapcsolatok erősítése, új kapcsolatok 

kialakítása civil,- szociális és gazdálkodó 

szervezetekkel, oktatási intézményekkel. 

Simonné Király Brigitta; Zsoldos 

Tibor Lászlóné; Dr. Ihász- Kozmor 

Barbara 

szeptembertől 

folyamatosan 

Ügyeskedj! játékos, mozgásos sporttevékenység Ihász- Kozmor Barbara, Elek Pálma szeptember 28. 

Energia – járőr szolgálat koordinálása. Diákönkormányzat; Ihász- Kozmor 

Barbara 

szeptembertől 

folyamatosan 

 

 

 

 

 

 

 

2016 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKTÓBER 

 

 

 

 

Október 6. Emléktúra- természetjárás; játékos, mozgásos 

túra; történelmi ismeretek felelevenítése, új ismeretek 

szerzése 

Czédli Csabáné, Elek Pálma október 6. 

Ökofal megtervezése, megvalósítása, folyamatos frissítése. Simonné K. Brigitta; Babos 

Orsolya, Czédli Csabáné, Zsoldos 

T. Lászlóné 

októbertől 

folyamatosan 

Erdei Iskola Zsoldos T. Lászlóné, Czédli 

Csabáné 

Október 3-9. 

Papírgyűjtés szülők bevonásával. Kraftné Simon Ildikó, Pintér 

Eszter, Pásti István 

október 10-14. 

Szemétszedési akció- kapcsolat kialakítása a környező 

települések önkormányzataival. 

Diákönkormányzat; Ihász- 

Kozmor Barbara 

október 10. 

Esővíz-gyűjtő rendszer felülvizsgálata, előkészítése.  Czédli Csabáné, Elek Pálma októbertől 

folyamatosan 
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2016 
 

 

 

NOVEMBER 

Madáretetők, madárodúk karbantartása, felújítása 

csoportonként; kihelyezés. 

Pados Tamás; Kaszásné 

Péteri Julianna 

november 28. 

Az intézményre vonatkozó Öko-kódex megfogalmazása, 

mely tartalmazza a környezettudatos szabályokat.   

Zsoldos Tibor Lászlóné november 21. 

Természetes, újrahasznosítható anyagok felhasználásával 

karácsonyi ajándéktárgyak készítése munkaközösségekként. 

 munkaközösségek 

képviselői 

novembertől folyamatosan- 

hat. idő: december 5. 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

DECEMBER 

Madárodúk, madáretetők, folyamatos feltöltése; madarak gondozása. Pados Tamás; Kaszásné 

Péteri Julianna 

decembertől 

folyamatosan 

Az iskolaújságban fenntarthatósággal kapcsolatos rovat indítása. Ihász- Kozmor Barbara, 

Simonné Király Brigitta 

december 

Karácsonyi vásár szervezése, kulturális programmal összekötve a 

környező falvak lakosainak bevonásával, civil,- szociális és gazdálkodó 

szervezetekkel, oktatási intézményekkel. 

Ökoiskolai 

Munkaközösség tagjai 

december 12. 

 

 

2017 

 

JANUÁR 

Az ökoiskolai munkacsoport félévi munkájának értékelése. Zsoldos Tibor Lászlóné január 23. 

Egészségnevelési nap- egészséges alapanyagokból ételek, italok készítése, 

kóstolása; az egészséges táplálkozás fontossága- interaktív beszélgetés  

Kókol- Sági Tamara; 

Ökoiskolai Munkacsoport tagjai 

január 23.- 

február 6. 

 

 

2017 

 

FEBRUÁR 

Madárbarát iskolai címpályázat elkészítése, a 

pályázat benyújtása.  

Ihász- Kozmor Barbara,  

Zsoldos Tibor Lászlóné 

február 28. 

Szülői önkéntes nap szervezése – cél a szülők 

bevonása a parkgondozási feladatokba: sövény 

kivágása, új telepítése 

Czédli Csabáné, Zsoldos Tibor Lászlóné februártól 

folyamatosan 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

MÁRCIUS 

 „Jeles Napok”- Víz világnapja; részvétel fotó- és 

rajzpályázatokon.  

Simonné Király Brigitta; Ihász- 

Kozmor Barbara; Kókol- Sági 

Tamara 

március 17. 

Fűszerkert- gyógynövénykert növényeinek gondozása, növények 

pótlása, új növények ültetése. 

Czédli Csabáné; Kókol- Sági 

Tamara  

márciustól 

folyamatosan 

Esővíz-gyűjtő rendszer felülvizsgálata, előkészítése.  Czédli Csabáné; Elek Pálma márciustól 

folyamatosan 
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Szakmai nap: Téma: A fenntarthatóság, fenntartható fejlődés Zsoldos Tibor Lászlóné március 20. 

 „Hóvirág-túra”: természetjárás, környezetvédelemmel, 

egészségvédelemmel kapcsolatos játékos, ismeretszerző, 

ismeretbővítő tevékenységek végzése csoportonként- 

fényképekkel történő dokumentálása 

Ökoiskolai Munkacsoport tagjai március 27-től 

folyamatosan 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

ÁPRILIS 

Szemétszedési akció; kapcsolat kialakítása a környező 

települések önkormányzataival. 

Diákönkormányzat; Ihász- Kozmor 

Barbara 

április24. 

Papírgyűjtés szülők bevonásával. Kraftné Simon Ildikó; Pintér Eszter, Pásti 

István 

április 24-28. 

Zöld Hét Projekt: Merítsük ki a papírt a hulladékból! – 

témahét 

Zsoldos Tibor Lászlóné április 24-28. 

„Jeles Napok”- Föld világnapja; játékos, mozgásos, 

interaktív tevékenységek 

Kraftné Simon Ildikó, Pintér Eszter április 20. 

Őshonos fák, cserjék, bokrok nevesítése, táblák 

felülvizsgálata, javítása, kihelyezése. 

Fehér Eszter, Babos Orsolya, Hegedűs 

Réka, Pados Tamás 

áprilistól 

folyamatosan 

Madáritatók kihelyezése, folyamatos feltöltése; madarak 

gondozása. 

Czédli Csabáné, Zsoldos Tibor Lászlóné áprilistól 

folyamatosan 

 

 

 

 

2017 

 

 

MÁJUS 

 „TeSzedd” önkéntesen a tiszta Magyarországért országos szemétszedési akció- 

kapcsolódva a környező települések programjaihoz. 

Pados Tamás; Hegedűs 

Réka 

május 5-

6-7. 

 „Jeles Napok”- Madarak és fák napja; kirándulás a Jeli, Sárvári, vagy Kámoni 

Arborétumba csoportonként, önkéntesen, a tervezéseknek megfelelően. 

Hegedűs Réka; Zsoldos 

Tibor Lászlóné 

május 10. 

 

 

 

2017 

 

 

JÚNIUS 

Ökofal rendezése; tanév ökoiskolai tevékenységeinek összegző bemutatása 

fényképekkel, képekkel, rajzokkal, tárgyi emlékekkel. 

Ökoiskolai 

munkacsoport tagjai 

június 2. 

Az ökoiskolai munkacsoport egész éves munkájának értékelése. Zsoldos Tibor Lászlóné június 12. 

Rum, 2016.08.29.  

 

 

                                                                                                                                                                     Zsoldos Tibor Lászlóné 

                                                                                                                                                                 Ökoiskolai Munkacsoport vezetője 


