
 

 

 

 

 

 

 

A Homrogdi Görög Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

ökoiskolai munkaterve a 2019-20-as tanévre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Az ÖKO-munkacsoport tagjai: 

 

Csépányné Szabolcsik Erika                                igazgató 

Varga Erzsébet                                                      ökoiskolai koordinátor 

Bukszárné Kalas Judit                                          DÖK munkáját segítő tanár 

Krajnyák Edina                                                      reál munkaközösség 

Seres Vanda                                                          humán munkaközösség 

Bukszár Gáborné                                                  hitéleti munkaközösség 

Novákné Kiss Nóra                                               Barátság-ház 

Pásztor Fanni                                                        DÖK képviselő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Céljaink:  

 a környezeti nevelés és a fenntarthatóságra nevelés elmélyítése intézményünkben az ÖKO- 

munkacsoport koordinációjával 

 elősegíteni a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakítását 

 a tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük hagyományainak, értékeinek 

megőrzésébe, gyarapításába 

 szülők bevonása az ökoiskolai folyamatokba 

 kapcsolataink elmélyítése civil szervezetekkel, önkormányzattal és egyéb külső partnerekkel 

a környezeti és a fenntarthatóságra nevelés területén 

 az ökoiskolai pályázatban vállalt kritériumok minél tökéletesebb teljesítése  

Feladataink: 

 ökoiskolai hálózat munkájának megismerése, kapcsolatok kiépítése 

  hulladékgyűjtési akciók szervezése, diákok és szülők mozgósítása  

 az iskolai zöld faliújság tartalmának gyakori frissítése, iskolai dekoráció zöldítése a 

tanulók aktív részvételével 

 projekt napok szervezése a fenntarthatóság jegyében (témahét, zöldnap, Föld napja) 

 iskolán kívüli tanulásszervezés (osztálykirándulások, terepi munkák, tanösvény 

gondozása) 

 pályázatokon, versenyeken való részvétel 

 az iskola és környékének rendben tartása, zöld növényzetének ápolása, madarak 

megfigyelése és gondozása 

 veteményes és fűszerkert gondozása Barátság-ház program keretén belül 

 környezetvédelemmel kapcsolatos vetélkedők szervezése, neves világnapok (Föld 

napja, madarak és fák, állatok) ünneplése 

 nemzeti és népi hagyományaink ápolása  

 

  

 

 

 

Ökoiskolai programterv a 2018-19-es tanévre 



 

Szeptember     

Határidő Tevékenység Felelős 

szept.05. Ökoiskolai munkacsoport megújítása Varga Erzsébet 

szept.14. Máriapócs - Cigánybúcsú Hitéleti munkaközösség 

szept. 20. Ökoiskolai munkaterv elkészítése Ökoiskolai munkacsoport 

szept.23. Zöld nap Bodnár Margit, Reál 
munkaközösség 

szept.24. Ökoiskolai munkaterv egyeztetése a DÖK-kel és a 
szülői munkaközösséggel 

Ökoiskolai munkacsoport 

szept. 30. Ökofaliújág újraindítása Varga Erzsébet 

szept.30. Osztálytermek dekorálása természetes anyagokkal Osztályfőnökök 

szept. 

Kézműves foglalkozás  természetes anyagokkal 
Herczeg Máriával 

Csépányné Szabolcsik Erika 

szept. 
Faliújság fal festése, raklap bútor készítése a 
Barátságházban 

Novákné Kiss Nóra 

Október   

  

Határidő Tevékenység Felelős 

okt. 4. Természettudományi verseny, Szikszó Bodnár Margit 

okt.15. Rendhagyó énekóra a Szent Efrém Férfikarral Csépányné Szabolcsik Erika 

okt. 26. Görkapocs Fesztivál, Debrecen Csépányné Szabolcsik Erika 

okt.29. Romalány kirándulás, Szilvásvárad Csépányné Szabolcsik Erika 

 

Őszi dekoráció készítése az iskola ablakaira 

 

Novákné Kiss Nóra 

okt. 

Kerti munkák a virágoskertben 

 

Novákné Kiss Nóra 

okt. Madáretető készítése konzerves dobozból Novákné Kiss Nóra 

November     

Határidő Tevékenység 

Felelős 

nov. 15. 
Adventi koszorú készítése őszi termések 
felhasználásával 

Osztályfőnökök 

nov.29. „Ne vásárolj semmit” nap DÖK 

nov.30. Madáretetők készítése, elhelyezése, feltöltése Osztályfőnökök 

nov.  Adventi koszorú készítése 

Novákné Kiss Nóra 

nov. Mézeskalács készítés Novákné Kiss Nóra 

nov.  Novákné Kiss Nóra 

December     

Határidő Tevékenység Felelős 

dec. Madáretetők megfigyelése, feltöltése Osztályfőnökök 



dec. 

Karácsonyfadíszek készítése 

 

Novákné Kiss Nóra 

dec. Betlehemi jászol készítése Novákné Kiss Nóra 

dec. 
Adventi kézműves foglalkozás természetes 
anyagokkal Herczeg Máriával 

Csépányné Szabolcsik Erika 

dec.21. Karácsonyi műsor Hitéleti munkaközösség 

Január     

Határidő Tevékenység 

Felelős 

jan. 31. 
Az időjárástól függően tanulók bevonása a hó 
eltakarításba (fák, bokrok) 

Osztályfőnökök 

jan. Madáretetők megfigyelése, feltöltése 
Osztályfőnökök 

Február   
  

Határidő Tevékenység 

Felelős 

febr. Madáretetők megfigyelése, feltöltése osztályfőnökök 

febr. Jelentkezés a megyei Zöld Nap versenyre 
Krajnyák Edina, Varga 
Erzsébet 

febr. Készülődés farsangra Novákné Kiss Nóra 

febr. 29. 
Az időjárástól függően tanulók bevonása a hó 
eltakarításba (fák, bokrok) 

Osztályfőnökök 

febr. 21. 
Farsangi népszokások felelevenítése, busó maszk 
készítése 

Osztályfőnökök 

Március   

  

Határidő Tevékenység 

Felelős 

márc.19. Görög kupa sakkverseny Vróbel Péterné 

márc.18-22. Fenntarthatóság témahét Reál munkaközösség 

márc. Tavaszi munkák a ház körül (virágok ültetése) Novákné Kiss Nóra 

márc.  

Magas ágyás készítése bontott téglából 

 

Novákné Kiss Nóra 

márc. 

Tavaszi nagytakarítás 

 

Osztályfőnökök 

Április 

 

 

Határidő Tevékenység Felelős 

ápr.20-24. Fenntarthatósági Témahét 

Reál munkaközösség 

ápr.22. A Föld napja 
Varga Erzsébet 

ápr. 
Munka a kertben (növények ültetése, öntözés, 
gyomlálás) 

Novákné Kiss Nóra 



Május  
 

 

Határidő Tevékenység Felelős 

máj. 1. Májusfaállítás  DÖK 

máj.10. Madarak és fák napja Varga Erzsébet 

máj.29. Gyermeknap - DÖK nap - Diákparlament DÖK 

máj. 

Tavaszi munkák a ház körül és a kertben 

(gyomlálás, öntözés) 

 

Novákné Kiss Nóra 

máj.  Kerti dekoráció konzerves doboz felhasználásával Novákné Kiss Nóra 

Június     

Határidő Tevékenység Felelős 

jún.8-12.  Osztálykirándulások (Natura 2000) Osztályfőnökök 

jún. 19. 
Az éves munka értékelése, kiemelkedő 
teljesítményt nyújtó tanulók megjutalmazása 

Osztályfőnökök 

jún.15. Nyári táborok   

 


