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Tervezett programjaink a 2018 /2019-es tanévre: 

A tanév első napjaiban az Ökocsoport újraalakítása: 

Pedagógusok: 1 alsós, 1 felsős kolléga, és 1 ökoiskolai koordinátor. 

(Miklósvölgyné Szabó Andrea, Tóth Andrea, Némethné Márk Julianna) 

Tanulók: osztályonként 1-2 gyermek bevonásával.  

Elsődleges célunk és legfontosabb feladatunk a 2016. decemberében megkapott ÖRÖKÖS 

ÖKÖISKOLA címhez méltó módon megtervezni és lebonyolítani a tanév programjait. 

További feladataink, vállalásaink, programjaink: 

Folyamatos feladatok:  

Növénygondozás, a növényterasz fenntartása, növényeink ápolása, szaporítása, pótlása. 

Szelektív hulladékgyűjtés ellenőrzése, a kihelyezett gyűjtők folyamatos ürítése, a műanyag a 

fém és a papírhulladékok lejuttatása a szelektív kukákba, a gyűjtőhelyre. 

A gyerekek folyamatos tájékoztatása az újrahasznosításról, a fenntarthatóságról. 

Papírgyűjtés évente egy alkalommal. 

Ökofaliújság folyamatos frissítése. 

Ökosarok folyamatos aktualizálása. 

Ökomosószerek használata: A sportkör, főzőszakkör és a konyha textíliáinak mosásánál csak 

ilyen tisztítószerek használunk. 

A Zöld Sziget további működtetése: Felelősségteljes gondozás, továbbfejlesztése, az alsósok 

folyamatos bevonása a gondozói munkába. Óvodai és iskolai csoportok meghívása, fogadása, 

tájékoztatása a munkáról 

Madáretetők gondozása, folyamatos felügyelete, élelemmel való feltöltése. 
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Teaház-program: a téli időszakban heti rendszerességgel ismert gyógynövényekből készítünk 

gyógyteákat, majd közösen elfogyasztunk a gyerekekkel. 

A környezetvédelem szempontjából nevezetes napok megünneplése: 

Projektnapok, kiállítások, vetélkedők szervezése, lehetőség szerint a programhoz illő színű 

ruhában legyen mindenki az adott napon. 

Autómentes napon minél többen gyalog, tömegközlekedéssel vagy sporteszközzel 

érkezzenek az iskolába, 

 Állatok világnapján – ismerkedés a Zöld Szigettel, 

Víz világnapján – projektnap, 

Föld napján – vetélkedők, előadások, érdekességek, 

Madarak és fák napján vetélkedők, kirándulás. 

Részvétel a Világ Legnagyobb Tanóráján 

Egészségnap szervezése 

Ismerkedés a Natura 2000 hálozattal 

Pályázatok benyújtása - anyagi támogatásért, programlehetőségekért 

Kapcsolattartás  

 Iskolán belül: vezetőséggel, pedagógusokkal, tanulókkal 

 Iskolarádióval, iskolaújsággal 

Zöldóvodákkal, 

Ökoiskolákkal, 

Kerületi szervezetekkel 

Környezetvédelmi szervezetekkel 

Környezetvédelemmel foglalkozó üzletekkel 

Részletes programterv: 

Esemény megnevezése  Tevékenység Felelősök 

Végrehajtás 

tervezett 

időpontja 

Ökocsoport 

újraszervezése 

Önkéntes, jelentkezés 

alapján 

Osztályfőnökök,  

Ökoiskolai 

koordinátor 

2018. szeptember 

14-ig 

Ökofaliújság  

Aktuális témák 

megjelenítése/ figyelem 

felkeltése. 

TA, 

MSzA. 

tanév elejétől 

folyamatosan 
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Ökosarok 

A bútorok, növények, 

stb. visszahelyezése, 

letakarítása. 

Ökocsoport/NMJ 
tanév elejétől 

folyamatosan 

Hulladékok szelektálása  

A kialakított/kialakult  

szokások folytatása, a 

tárolók folyamatos 

ürítése. 

Ökocsoport/NMJ 
2018.szeptembertől 

folyamatosan 

 Zöld Sziget   

Állatok, növények 

visszahelyezése. 

Folyamatos gondozásuk, 

fejlesztésük. 

MJ, GZs 
tanév elejétől 

folyamatosan 

Növényeink gondozása 

Az épületben lévő összes 

növény, növényterasz 

gondozása, gyarapítása.  

PM, MA, TA, BI, 

OM, Takarítók 

tanév elejétől 

folyamatosan 

SzMK értekezlet 

A szülők tájékoztatása az 

iskola ökoprogramjáról,  

véleményük, javaslataik 

kikérése. 

Ökocsoport/ 

NMJ 

2018. szeptember 

eleje 

Öko-kommandó 

létrehozása 

Az iskola környezetének 

vizsgálata, a károsító 

tényezők felkutatása, 

kísérlet ezek 

mérséklésére, energia és 

víztakarékosság foly. 

ellenőrzése 

Ökocsoport 
2018.szeptembertől 

folyamatosan 

Környezetbarát mosó- 

és tisztítószerek 

használata 

A sportkör és a tanulói 

konyha szennyeseinek 

mosása, tornatermek 

tisztántartása. 

NMJ folyamatosan 

Ózon/Autómentes/Hull

adék 
Rádióműsor TA. - iskolarádió 

 

2018. szeptember 

14. 
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Autómentes 

nap/kerületi 

Önkéntes részvétel az 

Andrássy úton, a 

kerületi 

rendezvényeken. 

Ökoiskolai 

koordinátor,  

Osztályfőnökök 

2018. szeptember 

15-16. 

Autómentes 

nap/kerületi-sport 

8 tanuló és két 

testnevelő részvétele a 

sportprogramokon. 

MJ, 

NMJ. 

2018. szeptember 

15. 10-12-ig 

Autómentes nap/iskolai 

„Egészséges járművel” 

(roller, kerékpár, 

gördeszka) érkezők, vagy 

ruhájukon ilyen 

motívumot viselők 

pontot szereznek az 

osztályuknak. 

  

MSzA, TA 

2018. szeptember 

21. 

A Világ Legnagyobb 

Tanórája 

Minden osztály 

foglalkozik a választott 

témával:  

NMJ, 

Osztályfőnökök 

2018. szeptember 

24-27. 

Akadályverseny 

A Margit-szigeten. 

Szabadban töltött idő, 

mozgás egészséges 

környezetben. 

NMJ, 

osztályfőnökök 

2018. szeptember 

28. 

Állatok világnapja 

Kiállítás az I. em-i 

folyosón a tanulók által 

behozott kisállatokból,  

tárlatvezetés a Zöld 

Szigeten. 

MSzA, TA, MJ 2018. október 4. 

Környezetinevelési 

pályázat/ I.félév 

Az önkormányzat által 

meghirdetett pályázat 

feltételeinek megfelelő, 

az iskola környezeti 

nevelési programját 

biztosító anyag 

NMJ 2018. október 
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benyújtása. 

Családi sportnap 

Együtt a család, 

természetes alapanyagú 

játékok, mozgás 

NMJ 2018. október 13. 

Erdei iskola 

Dunabogdányi időpontok 

feltöltése, részvétel a 

programban. 

Isk. vez. 

Osztályfőnökök 

Ökocsoport 

2018. november – 

2019. április 

Teaház  

Gyógyteák készítése, 

kóstolása, fogyasztása 

(heti rendszeresség-

gel). Mi mire jó, mire 

használjuk?  

BKI/ Ökocsoport 
2018. novembertől 

2019. márciusig 

Papírgyűjtés 

Egy héten keresztül 

átvesszük/ összegyűjtjük 

az iskolában a behozott 

papírokat. Osztályok 

közötti verseny! 

Ökocsoport/ NMJ   

osztályfőnökök, 

DÖK 

2018. november 

12-16. 

Madáretetők 

átvizsgálása, 

„működtetése” 

A madáretetők 

folyamatos ellenőrzése, 

magokkal, gyümölccsel 

való ellátása. 

Ökocsoport/MJ  
2018. novembertől 

2019. áprilisig 

Vörösmarty-nap 

A karácsonyi 

ünnepkörrel kapcsolatos 

vetélkedők, kézműves 

foglalkozások 

természetes 

alapanyagokból. 

JTK, 

NMJ, 

 

DÖK 

2018. december 1. 

Adventi forgatag 

A szülők meghívásával, 

bevonásával kézműves 

foglalkozások, közös 

sütés-főzés, vásár. 

Ökocsoport/ NMJ 

Osztályfőnökök 

2018. december 3 – 

20. 

Mentálhigiénés nap Pedagógusok Isk.vez. 2018. december 21. 
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egészségéért Ökocsoport 

Téli sportnap 

Kirándulás a téli 

erdőben. 

Téli sportok. 

Osztályfőnökök 2019. február 4. 

Farsang 

A jelmezeket 

újrahasznosított 

alapanyagokból kérjük 

elkészíteni! 

Ökocsoport/ NMJ  

DÖK/Ofők 

Felsős/2019. 02.14. 

Alsós/2019.02.22. 

Környezetinevelési 

pályázat/ II.félév 

Az önkormányzat által 

meghirdetett pályázat 

feltételeinek megfelelő, 

az iskola környezeti 

nevelési programját 

biztosító anyag 

benyújtása. 

NMJ 2019. március 

Fenntarthatósági 

témahét 

A megjelenő ajánlások 

alapján, azok 

felhasználásával,  

a Víz világnapjával 

összekapcsolódva. 

Ökocsoport/ JTK 

Osztályfőnökök 

2019. március 18 – 

22. 

Víz világnapja 

Témanap keretében 

kutatómunka, 

vízvizsgálat, vizes 

játékok…. 

Ökocsoport/ JTK 2019. március 22. 

Digitális témahét 

Az ajánlások alapján, 

azok felhasználásával a 

környezeti neveléssel 

összekapcsolva. 

Ökocsoport/ JTK 

Osztályfőnökök 

2019. április 8 – 

12. 

Föld világnapja/rádió 

Iskolarádión keresztüli 

tájékoztatás, 

érdekességek, 

vetélkedők, feladatok 

TA 2019. április 25. 
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Egészségnap 

Egészséges táplálkozás, a 

mozgás fontossága,  

ép testben ép lélek. 

Ökocsoport/NMJ 2019. április 26. 

Madarak és fák napja 

Minden osztály felkeres 

egy általuk kiválasztott 

tanösvényt. 

Ökocsoport/ NMJ 

Osztályfőnökök. 
2019. május 10. 

Natura 2000 hálózat 

napja (május 21.) /rádió  

Iskolarádión keresztül a 

tanulók figyelmének 

felhívása, az alapvető 

célok és feladatok 

ismertetése.  

TA 2019. május 21. 

Ki a tanteremből 
Kirándulás 

osztálykeretekben. 
Osztályfőnökök 2019. június 6. 

Az éves munka 

értékelése 

Beszámoló elkészítése, 

megbízható, aktív 

tanulók jutalmazása. 

Ökocsoport/ NMJ 

Ofők 

2019. június 11 – 

14. 

 

 

 

Budapest, 2018. szeptember     Némethné Márk Julianna 


