
 

 

 

 

 

 

 

A Homrogdi Görög Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

ökoiskolai munkaterve a 2016-17-es tanévre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Az ÖKO-munkacsoport tagjai: 

 

Csépányné Szabolcsik Erika                                igazgató 

Varga Erzsébet                                                      ökoiskolai koordinátor 

Bukszárné Kalas Judit                                          DÖK munkáját segítő tanár 

Szakáczkiné Géczi Anna                                      reál munkaközösség 

Seres Vanda                                                          humán munkaközösség 

Bukszár Gáborné                                                  hitéleti munkaközösség 

Novákné Kiss Nóra                                               Barátság-ház 

Pásztor Fanni                                                        DÖK képviselő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Céljaink:  

 az ökoiskola cím elnyerése 

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

munkacsoport megalakításával, melyben az iskola minden munkaközössége, a technikai 

dolgozók, valamint a DÖK is képviselteti magát 

 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 pályázat benyújtása 

 ökoiskolai hálózat munkájának megismerése, kapcsolatok kiépítése 

 szelektív hulladékgyűjtés bevezetése, diákok és szülők mozgósítása  

 iskolai zöld faliújságok kihelyezése iskola- és osztályszinten, tartalmak gyakori 

frissítése, iskolai dekoráció zöldítése a tanulók aktív részvételével 

 projekt napok szervezése a fenntarthatóság jegyében (témahét, egészségnap, 

sportnap) 

 iskolán kívüli tanulásszervezés (erdei iskolák, 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, 

madarak és fák, állatok) ünneplése 

 nemzeti és népi hagyományaink ápolása  

 

  

 

 

 



Ökoiskolai Programterv a 2016-17-es tanévre 

 

Szeptember     

Határidő Tevékenység Felelős 

szept.. 9. Ökoiskolai munkacsoport megalakítása Varga Erzsébet 

szept.. 15. Ökoiskolai munkaterv elkészítése Ökoiskolai munkacsoport 

szept.. 16. Ökoiskolai munkaterv egyeztetése a DÖK-kel és a 
szülői munkaközösséggel 

Ökoiskolai munkacsoport 

szept.. 30. Ökofaliújág létrehozása Varga Erzsébet 

szept.. 30. Osztálytermek dekorálása természetes anyagokkal Osztályfőnökök 

szept.. 2. 

A Barátságház lakóterének kitakarítása, 
berendezése, dekorálása 

Novákné Kiss Nóra 

szept.. 30. Ökoiskolai pályázat benyújtása Csépányné Szabolcsik Erika 

szept.. 30. Szelektív hulladékgyűjtők elhelyezése az 
intézményben 

Csépányné Szabolcsik Erika 

Október   

  

Határidő Tevékenység Felelős 

okt. 3-7. 
Hulladékgyűjtés (papír, palack), PET palack 
zsugorítás a szülői munkaközösség bevonásával 

DÖK 

okt.. 4. 
Zöld Nap, Állatok világnapja (Natura 2000 
tartalom) 

 Szabóné Vigóczki Sarolta 

okt.. 15. Esővízgyűjtő felállítása a Barátságháznál 

Novákné Kiss Nóra 

okt.. 15. Cigány hittanos találkozó és családi nap Papp Zoltán 

okt.. 31. Tanösvény látogatása, gondozása, megfigyelések Osztályfőnökök 

November     

Határidő Tevékenység 

Felelős 

nov.. 12. 
Adventi koszorú készítése őszi termések 
felhasználásával 

Osztályfőnökök 

nov.. 30. Madáretetők készítése, elhelyezése, feltöltése Osztályfőnökök 

nov.. 30. Őszi munkák a kertben és a ház körül 

Novákné Kiss Nóra 

nov.. 30. Adventi naptár adventi koszorú készítése Novákné Kiss Nóra 

December     

Határidő Tevékenység Felelős 

dec.. 13. Luca búza ültetése Osztályfőnökök 

dec.. 21. Betlehemi jászol készítése Novákné Kiss Nóra 

dec.. 21. Mézeskalácssütés Novákné Kiss Nóra 

dec.. 20. 
Karácsonyfadísz készítése természetes anyagokból 
a szülőkkel 

Bukszárné Kalas Judit 

Január     



Határidő Tevékenység 

Felelős 

jan.. 31. 
Tavaszi munkák a ház körül (a kert előkészítése a 
veteményezésre) 

Novákné Kiss Nóra 

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

Osztályfőnökök 

Február   
  

Határidő Tevékenység 

Felelős 

febr.. 29. Tanösvény látogatása, gondozása, megfigyelések Osztályfőnökök 

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

Osztályfőnökök 

febr.. 29. 
Csíráztatás, kísérletek a növények víz- és 
fényszükségletével kapcsolatban 

Osztályfőnökök 

febr.. 17. 
Farsangi népszokások felelevenítése, busó maszk 
készítése 

Osztályfőnökök 

Március   

  

Határidő Tevékenység 

Felelős 

Márc. 20-24.  Egészséghét, Görög napok 

Reál munkaközösség 

márc.. 31. Munka a kertben (veteményezés, ültetés, fűnyírás) Novákné Kiss Nóra 

márc.. 31. Tanösvény látogatása, gondozása, megfigyelések Osztályfőnökök 

Április 

 

 

Határidő Tevékenység Felelős 

Ápr.3-7. Digitális témahét 

Reál munkaközösség 
Szakáczkiné Géczi Anna 

ápr.. 22. Föld napja 

Reál munkaközösség 
Olajosné Kádas Irén 

Ápr. 24-28. Fenntarthatósági témahét - Teremtés hete 

Reál és hitéleti 
munkaközösség, Krajnyák 
Edina 

Ápr. Bicikli túra Kobold Gergely 

Május  
 

 

Határidő Tevékenység Felelős 

máj. 1. Májusfa állítás  DÖK 

Május 9-14.  Osztálykirándulások (Natura 2000) Osztályfőnökök 

máj. 31. 
Tavaszi munkák a ház körül és a kertben 
(gyomlálás, öntözés) 

Novákné Kiss Nóra 

Június     

Határidő Tevékenység Felelős 

jún.. 15. Tanösvény látogatása, gondozása, megfigyelések Osztályfőnökök 

jún.. 15. 
Az éves munka értékelése, kiemelkedő 
teljesítményt nyújtó tanulók megjutalmazása 

  



Június 26-tól Nyári táborok   

 


