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Öko munkacsoport tagjai: 

 Iskolavezetés részéről: Horváth János (igazgatóhelyettes), Baráti Eszter M. Kinga 

(igazgatóhelyettes) 

 Alsós munkacsoport részéről: Kerekesné Dócs Nikoletta (tanító, öko munkacso-

port-vezető) 

 Osztályfőnöki munkacsoport részéről: Kulcsár Judit 

 Természettudományos munkacsoport részéről: Varga Beáta M. Dominika (munka-

csoport-vezető, fizika), Dulka Árpád (földrajz-biológia), Schneider Annamária (ké-

mia) 

 Diákönkormányzat részéről: Borsosné Majoros Melinda (DÖK vezető) 

 Technikai dolgozók részéről: Varga Ferenc (karbantartó), Erdélyi Ferencné (taka-

rító) 

 Oktatást segítők részéről: Varga Viktória (pedagógiai asszisztens)   

 Szülői Munkaközösség részéről: Biró-Káplár Mária, Gabnai Andrea, Kompár Bea 
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ÉVES PROGRAMTERV 

Tevékenység Feladat Felelős Határidő 

Öko munkacsoport 
megbeszélés 

Éves munkatervben szereplő 
feladatatok megbeszélése, öt-
letek gyűjtése 

Tájékoztatás az elmaradt 
Fenntarthatósági Témahéttel 
kapcsolatban 

Öko parlament (új Erasmus 
projekt) feladata (ötletek gyűj-
tése) 

Öko munkacsoport 
tagjai 

augusztus 25. 

Éves munkaterv kiegé-
szítése, módosítása 
(amennyiben szüksé-
ges) 

Éves munkaterv kiegészítése, 
javaslatok tétele, előkészítése 
az SZMK tagjai számára (on-
line formában – Google 
Classroom felületén keresz-
tül) 

Öko munkacsoport 
tagjai 

szeptember  

Öko munkacsoport éves 
munkatervének bemu-
tatása az SZMK tagjai-
nak 

Részvétel az SZMK gyűlésén 
(éves feladatok, programok 
megbeszélése, szülői észre-
vételek, javaslatok) 

Öko munkacsoport-
vezető 

szeptember 

Rovarház telepítése A tavasszal elmaradt program 
pótlása: rovarház telepítése a 
belső udvaron 

Öko munkacsoport 
vezetője 

Csemete Egyesület 

szeptember 

A Világ Legnagyobb 
Tanórája és a Fenntart-
hatósági Témahét elő-
készítése (2020. október 
5-9.) 

A Világ Legnagyobb Tanórája 
projektnap (október 4.) előké-
szítése, anyagok letöltése, 
óratervek áttekintése, az is-
kola programra történő re-
gisztrációja 

Pedagógusok felkészítése az 
tematikus hét (tanórák) meg-
tartására 

Öko munkacsoport 
tagjai 

Iskolai munkacso-
portok vezetői 

Rendszergazda 

szeptember 

Öko parlament létreho-
zása 

Az új (fenntarthatósági) Eras-
mus projekthez kapcsolódóan 
Öko parlament létrehozása 
(elnök, alelnök, bizottsági ta-
gok), feladatok meghatározása 
(tantermek pontozása öko 
szemmel) 

Osztályfőnökök 
(osztályonként 2 ta-
nuló) 

szeptember 
vége 

Őszi papírszüret Papírhulladék konténeres 
gyűjtése 

Dominika nővér szeptember 
28-30. 

Zöld faliújságok dekorá-
lása 1. 

3-4. évfolyam  Érintett pedagógu-
sok 

október 2. 

A Világ Legnagyobb 
Tanórája a Teremtés 
hete jegyében és Szent 
Ferenc ünnepéhez (Ál-
latok Világnapjához) 
kapcsolódóan 

A Világ Legnagyobb Tanórájá-
nak megtartása 

Tanórákról készült fotók ké-
szítése, honlapon történő köz-
zététele, iskolaújságban való 
publikálása 

Öko munkacsoport 
vezetője 

Pedagógusok 

Szabó Anita 

 

október 5-9. 
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Tevékenység Feladat Felelős Határidő 

Fenntarthatósági Téma-
hét (tavaszi időpontról 
áthelyezve) 

Részvétel a Fenntarthatósági 
Témahét programjain (temati-
kus hét) 

Családi nap  A Családi nap előkészületei-
ben, megvalósításában aktív 
részvétel (öko szemmel) 

Öko munkacsoport 
tagjai 

 

október 10. 

Zöld faliújságok dekorá-
lása 2. 

5-6. évfolyam  

 

Érintett pedagógu-
sok (természettudo-
mányos tantárgya-
kat tanító pedagógu-
sok) 

november 23-
27.  

 

Öko munkacsoport 
megbeszélés 

Félévi beszámoló előkészí-
tése, az első féléves tevé-
kenységek tapasztalatai 

Öko munkacsoport 
vezetője 

Öko munkacsoport 
tagjai 

január eleje 

Beszámoló készítése az 
Öko munkacsoport mű-
ködéséről 

Félévi beszámoló készítése Öko munkacsoport 
vezetője 

január közepe 

 

ÖKO-(diák)parlament 
létrehozása 

Öko-(diák)parlamenti képvise-
lők (tanulókból álló) kampá-
nyának előkészítése, megva-
lósítása 

Öko-parlamenti képviselők 
megválasztása  

 

DÖK 

Öko munkacsoport 

Mészáros Ildikó 

Dominika nővér 

Kinga nővér 

január-február 

A Föld órája Figyelem felhívása iskolará-
dión keresztül 

DÖK 

iskolarádió 

március 3-4. 

Zöld faliújságok dekorá-
lása 3. 

7-8. évfolyam  Érintett pedagógu-
sok (természettudo-
mányos tantárgya-
kat tanító pedagógu-
sok) 

március 22. 

Tavaszi papírszüret Papírhulladék konténeres 
gyűjtése 

Dominika nővér április 

Öko munkacsoport 
megbeszélés 

Fenntarthatósági témahét elő-
készítése, anyagok letöltése, 
óratervek áttekintése, a téma-
hétre történő iskolai regiszt-
ráció 

Pedagógusok felkészítése a 
fenntarthatósági témájú tan-
órák megtartására 

Kinga nővér 

Öko munkacsoport 
vezetője 

DÖK 

Öko munkacsoport 

Iskolai munkakö-
zösségek  

Rendszergazda 

április eleje 

Fenntarthatósági Téma-
hét 

Tanórák megtartása a fenn-
tarthatóság témájában 

Tanórákról készült fotók ké-
szítése, honlapon történő köz-
zététele, iskolaújságban való 
publikálása 

Érintett pedagógu-
sok (természettudo-
mányos tantárgya-
kat tanító pedagógu-
sok, osztályfőnökök) 

Szabó Anita 

április 19-23. 
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Tevékenység Feladat Felelős Határidő 

Ökoiskolai logó terve-
zése 

Logó tervezése rajz és szlo-
geníró iskolai pályázat keretén 
belül 

Tanulók 

Tanítók (művészeti 
és humán munka-
csoportok) 

Brzózka Marek 

április-május 

Zöld faliújságok dekorá-
lása 4. 

1-2. évfolyam Érintett pedagógu-
sok 

május 10. 

Mérés-értékelés a cé-
lok eléréséről és a 
munkaterv megvalósu-
lásáról 

Kérdőív (pedagógusoknak) 
összeállítása a munkaterv 
megvalósulásával kapcsolat-
ban 

Kérdőív (tanulóknak) összeál-
lítása a fenntarthatósági té-
mákkal, témanapokkal, kör-
nyezettudatossággal kapcso-
latban 

DÖK 

Öko munkacsoport 

június 

Öko munkacsoport 
megbeszélés 

Az éves munka értékelése, öt-
letbörze és javaslattétel a kö-
vetkező tanév programjaira 

Öko munkacsoport június harma-
dik hete 

Beszámoló készítése az 
Öko munkacsoport mű-
ködéséről 

Év végi beszámoló készítése Öko munkacsoport 
vezetője 

június vége 

Nyári táborok Életmód és hagyományőrző 
táborok 

Kerékpáros tábor 

Balatoni tábor 

Természettudományos tábor 

Érintett pedagógu-
sok 

június, július 
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FOLYAMATOS PROGRAMOK 

Tevékenység Feladat Felelős Határidő 

ÖKO-(diák)parlament 
működtetése a megvá-
lasztott képviselők aktív 
részvételével 

Öko-(diák)parlamenti képvise-
lők időszakos gyűlése  

 

Öko-parlament el-
nöke 

Öko munkacsoport 

Kinga nővér 

február hó-
naptól havonta 
egy alkalom-
mal 

Virágnaptár gondozása A 12 növény gondozása osztá-
lyok bevonásával  

Öko munkacsoport 

DÖK 

Osztályközösségek 

folyamatos 

Aktuális témák közzété-
tele az öko faliújságon 

Helye: régi épület fsz. (gazda-
sági iroda melletti szabad falfe-
lület) 

A faliújság folyamatos működ-
tetése az aktuális témák alapján 

Öko munkacsoport 
vezetője 

Iskolai munkakö-
zösségek 

időszakos és 
folyamatos 

Iskolai honlap öko olda-
lának kialakítása 

A honlap folyamatos működte-
tése (Teremtésvédelem menü) 

Rendszergazda 

Öko munkacsoport 
vezetője 

folyamatos 

Civil szervezetekkel 
történő együttműködés 

Közös programok szervezése Öko munkacsoport 

Szaktanárok 

Tanítók 

folyamatos 

Együttműködés a Bol-
dogasszony Iskolanővé-
rek (öko) iskoláival 

A fenntarthatóság témaköreit 
érintő közös programok szer-
vezése 

Testvérosztály kialakítása a 
szegedi Karolina Iskolával  

Öko munkacsoport 

Szaktanárok 

Tanítók 

folyamatos 

Pedagógiai munka Környezettudatos szemléletmód 
kialakítása, elmélyítése a tanu-
lók körében 

Minden pedagógus egész tanév-
ben 

Projektmódszerek al-
kalmazása 

Megfelelő minták kidolgozása, 
bevezetése 

Öko munkacsoport 

Iskolai munkakö-
zösségek 

folyamatos 

Biztonságos és környe-
zetbarát kerékpáros 
közlekedés 

Kerékpáros kirándulások, za-
rándoklatok, túrák 

Öko munkacsoport 

Iskolai munkakö-
zösségek 

DÖK 

Kerékpárosok Ba-
ráti Köre  

egész tanév-
ben 

Fenntarthatósági neve-
lés témájú versenyek, 
pályázatok 

Regionális és városi versenye-
ken történő részvétel 

Szaktanárok 

Tanítók 

folyamatos 

Szelektív hulladékgyűj-
tés, komposztálás 

A szelektív hulladékgyűjtők 
rendszeres vizsgálata, a kom-
posztálóban keletkezett anyag 
hasznosítása a kollégium kert-
jében 

Öko munkacsoport folyamatos 
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Tevékenység Feladat Felelős Határidő 

Kollégiumi kert Gyógynövények és zöldségek 
termesztése, gondozása 

Erasmus+ szakkör 
tanulói 

folyamatos 

Iskolaudvar, iskola 
előtti tér 

A növényzet és a park gondo-
zása 

Karbantartó folyamatos 

Iskolai zöld sarkok Szobanövények gondozása, át-
ültetése 

Karbantartó, taka-
rítók 

folyamatos 

Elhasznált elemek gyűj-
tése 

Kihelyezett tárolók nyomon kö-
vetése 

Öko munkacsoport folyamatos 

Iskolai anyag- és ener-
giafelhasználás köve-
tése 

Az iskola anyag- és energiafel-
használásának nyomon köve-
tése 

Öko munkacsoport 

Majoros Márton 

folyamatos 

 

 


