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Cél/feladat (tevékenység) Tevékenység Dátum  Felelős Erőforrások Dokumentálás 

- Ökoiskola Munkaközösség 

megalakulása 

- Éves munkaterv 

elkészítése, elfogadása 

- Gazdasági terület, 

hallgatói kollégium 

bevonása az ökoiskolai 

tevékenységekbe 

-Elfogadott tevékenységek 

megvalósítása, beszámolók 

elkészítése 

-Európai 

Hulladékcsökkentési Hétre 

és a Fenntarthatósági 

Témahétre regisztrálás, 

beszámoló elkészítése 

- Félévi és év végi 
nevelőtestületi 
értekezleten beszámolás az 
ökoiskola tevékenységeiről 
 
-Reflexió elkészítése a 
következő tanévhez 
 
- Örökös Ökoiskola pályázat 
megírása 
 

Ökoiskolai programok 

tervezése, egyeztetése az 

iskolában működő 

munkaközösségekkel, 

diákönkormányzattal. 

Szelektív hulladékgyűjtés 

iskolánk teljes területén 

 

 

 

 

Komposztáló használata  

 

Záró komposztálás 

 

Magaságyások kitisztítása, 

udvar rendezése 

Virágaink ápolása, locsolása 

 

Osztályok, közösségi terek 

zöldítése 

Tanév elejei-és végi 

selejtezés--- 

nagymennyiségű papír 

Augusztus, 

szeptember 

 

 

Tanév során 

folyamatosan 

 

 

 

 

Tanév során időjárás 

függvényében 

Komposztálás Napja 

október 10 

Szept. 20, 26,27 

 

 

 

 

Június és augusztus 

végén egyeztetett 

időpontban 

 

Nagyné Kijátz Edina 

 

 

 

Szalmásné Szekér Erika 

iskola területén szelektív 

Nagyné Kijátz Edina 

kollégium területén 

szelektív+ veszélyes az 

intézet területén 

 

Nagyné Kijátz Edina 

öko szakkör 

 

 

Csoportonként  

 

Szintenként 

 

Csoportonként 

 

Nagyné Kijátz Edina 

2018/19-es munkaterv 

 

 

Szelektív gyűjtésre alkalmas 

papír és műanyag 

hulladékgyűjtő minden 

emeleten van. 

/Veszélyes hulladékgyűjtő 

minden csoportnak./ 

 Zöld Őrjárat/ öko szakkörös 

tanulók/ gyűjti össze 

minden hónapban a 

csoportoktól. 

 

Nokia, Bosch, Hotel 

Intercontinental önkéntesei 

fsz: Szekér Erika 

I. em. Horváth Attiláné 

II. em. Ignácz Nikolett 9.e 

 

 

S E: Füredi Éva 

környezetvédelmi előadó 

Megalakulás, elfogadás 

jegyzőkönyv 

2019.09.17-én 

 

Megvalósul folyamatosan 

az iskola területén. 

 

2020. januárban kiosztva 

 

Fotó dokumentáció 

szelektívgy. 

veszélyeshull. gy. 

záró komposztálás 

Komposztünnep pályázat 

leadása 2019.11.09. 

 

 

 

Fotó, beszámoló, reflexió 

mk. tagoktól  

 

Következő tanévben 

esedékes 



ÖKOISKOLA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERV 2019/ 2020 TANÉV  
 

 

Zöld Őrjárat Csoportok ellenőrzése: 

világítás, csöpögő csapok, 

szelektív szemétgyűjtés  

 

Figyelmeztető logók 

visszahelyezése, pótlása 

Hetente 1x 

/ okt. közepén 

indulnak a 

szakkörök/ 

Energiatakarékossági 

VN. 

Március 2- 6 

Nagyné Kijátz Edina 

Öko szakkörös tanulók 

folyamatosan a tanév 

során 

 

Öko szakkörös tanulók 

 

 

 

Öko szakkörön elkészített, 

laminált logók 

Fotó, havi összegző lap 

Nem valósítható meg 

iskolai szinten. 

Továbbra is probléma 

közösségi terekben nincs 

villanykapcsoló 

Takarítási világnap  Takarítás az iskola udvarán 

csoportokban és a 

kollégium területén 

Szeptember 16- 20 

+ 26.27-én  

Csoportonként 

Krenn Bettina: takarítók, 

kertész, karbantartók 

Kertész: kerti szerszámok 

előkészítése 

Nokia, Bosch, 

Intrercontinental 

önkéntesek 

Fotó, beszámoló, reflexió 

mk. tagoktól 

október 4-ig 

1, 3, 4, 6,7,8. csoport 

2. kollégium 

Állatok Világnapja 

Átadó: 2019.12.12. 

4. csoport 

Kiselőadások állatok 

védelmével kapcsolatban, 

rejtvények, filmvetítés, 

mese, színezők… 

„Rajzold le kedvenc állatod” 

rajzverseny meghirdetése, a 

munkák kiállítása 

Tablókészítés a 

faliújságokra 

Szeptember 30- 

október 4 

 

Menhelyi kisállatoknak 
gyűjtés meghirdetése, 
lebonyolítása, átadó 
megszervezése: 
Bacsó Gizella 

Vadász Zsuzsanna 

 

Csoportonként  

Környezetismeret, magyar, 

vizuális n. tanítók 

Tech. eszközök  

Öko szakkör: játékkészítés, 

fekhelykészítés menhelyi 

kisállatoknak októberben 

 

Fotó, beszámoló, reflexió 

mk. tagoktól 

október 11-ig 

1,3,4,6,7,8. csoport 

2. kollégium 

Elkészült játékok és 

fekhelyek leadása Bacsó 

Gizellának 

 

Nemzetközi 

Madármegfigyelő Napok 

Madárbarát kert 

Kertünkben megfigyelhető 

madarak rajzainak 

színezése 

 

Október 7- 11 

 

Csoportonként 

Famegóvási munkálatok 

a kertben. 

Korlát dekoráció: madarak Fotó, beszámoló, reflexió 

mk. tagoktól 

október 18-ig 

2. kollégium 

 

Rovar hotel készítése, 

kihelyezése 

 

A hasznos rovarok számára 

telelőhely készítése 

hulladék- és természetes 

anyagokból 

Október Csoportonként Környezetismeret, magyar, 

vizuális n. tanítók 

Tech. eszközök  

Kertész 

Fotó, beszámoló, reflexió 

mk. tagoktól 

következő hét péntekéig 

6, 8. csoport 
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/ október elejétől gyűjteni / 2. kollégium 

Madáretetők 

gondozása/telelő madarak 

védelme 

 

Madárbarát Iskola 

A madáretető vendégei – 

 Tablókészítés a 

faliújságokra + 1. csoport 

Madáretetők készítése 

hulladék anyagokból  

Téli madáretető 

kihelyezése, folyamatos 

feltöltése, madarak 

megfigyelése 

Novemberben 

 

 

November vége 

 

December eleje 

Folyamatosan 

decembertől 

februárig 

Csoportonként  

 

 

Csoportonként 

 

Csoportonként 

Környezetismeret, magyar, 

vizuális n. tanítók 

okt. 7-11 színezett rajzok 

 

Tech. eszközök  

Karbantartók 

Madáreleséget a csoportok 

szerzik be / TEGYA / 

 

Fotó, beszámoló, reflexió 

mk. tagoktól 

következő hét péntekéig 

3. csoport 

következő hét péntekéig 

6, 8. csoport 

2. kollégium 

havonta 1x 

2. ÖMK megbeszélés Szeptemberi és októberi 

programok beszámolói, 

kiértékelése. 

Következő tevékenység: 

csoportonként a 

madáretetők kihelyezése, 

és azok feltöltése a hideg 

idő beálltával. 

Európai Hulladék 

Csökkentési Hét 

programhoz csatlakozási 

ötletek gyűjtése. 

Rovar hotelek 

kihelyezése a 

talajmenti fagyok 

előtt. 

 

  2019. 11.05-én 

Európai 

Hulladékcsökkentési Hét 

9 csoport 9 úton a 

hulladékcsökkentés felé. 

Beszámoló elküldése: 

2019.12.10. 

 

Megadott mintaprojektek 

és óravázlatok alapján, vagy 

saját kezdeményezés a 

csoportban 

Tablókészítés a 

faliújságokra 

November 25-29 Csoportonként  Fotó, beszámoló, reflexió 

mk. tagoktól 

december 6-ig 

Regisztráció, beszámoló: 

Nagyné Kijátz Edina 

3, 4, 5, 6, 7, 8. csoport 

2. kollégium, öko szakkör, 

vívás sportkör 
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Egészségnap Előadások az egészséges 

életmódról 

Tablókészítés a 

faliújságokra 

 

Január 13- 17 

 

Csoportonként  Fotó, beszámoló, reflexió 

mk. tagoktól január 24-ig 

3, 4, 6, 8, csoport 

2. kollégium 

Félévzáró nevelőtestületi 

értekezlet 

 

A vizes élőhelyek napja 

Ramsari egyezmény 

 

 

Félévi beszámoló 

elkészítése és ismertetése 

 

Kiselőadások vizes 

élőhelyekkel kapcsolatban, 

rejtvények, filmvetítés, 

mese, színezők… 

Tablókészítés a 

faliújságokra 

Február 

 

 

Február 3-6 

 

Nagyné Kijátz Edina 

 

 

Felső tagozat és 

szakiskola: Bacsó Gizella 

Alsó tagozat: Labancz 

Dorottya 

 

Csoportonként 

Mk-i tagok által leadott 

fotók, beszámolók és 

reflexiók 

 

Nevelőtestületi értekezlet 

jegyzőkönyv 

 

Fotó, beszámoló, reflexió 

mk. tagoktól 

február14-ig 

3, 6, 8, csoport 

2. kollégium 

3. ÖMK megbeszélés I. félév értékelése, 

tevékenységtáblázat. 

II. félév tevékenységeinek 

megbeszélése. 

   Fenntarthatósági témahét 

Felső tagozat, szakiskola 

Föld napja  

alsó tagozat  

 

Iskolakert megtervezése 

 

Magaságyások lebontása, 

karbantartása 

Őszi és tavaszi gondozási 

feladatok/udvar takarítás 

Szept. magaságyások 

elosztása, benevezése 

 

-fűszerkert? 

- gyógynövénykert? 

Szeptember és 

március 

Csoportokkal 

egyeztetve, mit 

szeretnének ültetni 

Szalmásné Szekér Erika 

 

Csoportonként 

Cégek, vállalkozók 

önkéntesei 

Kertész 

Magok, hagymák, palánták 

gyermekméretű ásók, 

ültetőfák, locsolókannák 

folyamatban 

 

Fotó, beszámoló, reflexió 

mk. tagoktól 

havonta 1x 
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Energiatakarékossági 

Világnap 

Kiselőadás az órákon, mese, 

színezők, rejtvények… 

 

Este gyertyafényes vacsora 

Március 2- 6 

 

 

Március 5 

Felső tagozat és 

szakiskola: Ézsiás István 

Alsó tagozat: Kiss Emese 

Csoportonként 

 

 

 

LED-es gyertyák használata 

Fotó, beszámoló, reflexió 

mk. tagoktól 

március 13-ig 

 

Víz világnapja/ HAPPY7 

Fenntarthatósági témahét/ 

A Föld napja 

Madarak és fák napja 

 

 

 

 

 

Március 23- 27 

Április 20- 24 

 

Május 11-15 

 

 Surinás Klára IKSZ 

gimnazistákkal készített 

minden csoportnak 

madáretetőt 

Divinyi Éva-Év madara2020 

Online tanári 

 Zöldmatek 

 Komposzt- kvíz 

 Föld napja 

 Év fajai virtuális 

kiállítás 

 Versek és illusztrációk 

Komposztálás  

 

 Magaságyások művelése 

 

 

Karbantartás! 

Időjárás 

függvényében 

Folyamatosan a 

tanév során 

Nagyné Kijátz Edina 

 

Csoportonként 

Öko szakkörös tanulók Tavaszig folyamatosan 

kertben és az erkélyen  

 

 

Környezetvédelmi világnap 

 

Évzáró értekezlet 

 

 

Ökoiskolai tanév értékelése, 

beszámoló készítése 

 

Június 1- 5 

 

Június 30. 

 

Nagyné Kijátz Edina 

 

 

 

Mk-i tagok által leadott 

fotók, beszámolók és 

reflexiók 

 

Online tanári 

Szelektív kidobós játék 

+ 2 bejegyzés 

 

Évzáró értekezlet 

jegyzőkönyv 
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KOMPOSZTÜNNEP PÁLYÁZAT 

Intézmény: S E Pető András Gyakorló Általános Iskola és Kollégium 

Csoport: Öko szakkör 

Tisztelt Humusz Szövetség! 

Szervezett komposztálást 4. éve az öko szakkörös gyermekek végeznek az iskolában, hetente 1-2 alkalommal. Egyébként a kertgondozás során összegyűlt 

lomb komposztálása folyamatos. 

Októberben kitisztítottuk a magaságyásokat és megágyaztunk az új komposzttárolónknak. 

A régi ültetős cserepekből a földet ide hordtuk, és a cserepeket elmostuk és eltettük tavaszra. 

Mivel télen körülményes kijutnunk a kertbe, így a kollégium erkélyén kialakítottunk egy kisméretű komposztálót, aminek tartalmát majd tavasszal levisszük a 

komposzttárolóba. 

Folyamatosan aprítjuk a zöld hulladékot és daraboljuk a barna hulladéknak számító kartondobozokat, tojástartókat. 

Tavalyi komposztálásunk sikeres volt, fekete morzsalékos humuszt nyertünk. A tavalyi komposzt tetejét átlapátoltuk az ideibe. Tejfölös dobozokba 

„csomagolva” minden csoport magaságyásába elhelyeztünk egy kis humuszt jelképesen. Tavasszal majd a csoportok beforgatják ültetés előtt az ágyásukba. 

Októberi teendőink voltak még: rovarhotel készítése és kihelyezése a bokros területekre. Idén már sünvárat is építettünk, nem messze a komposzttárolótól. 

A dm cégtől kaptunk öko-tisztítószereket. A tanulók négy tantermet segítettek kitakarítani a takarítóknak. Az elhasznált papírtörlőket is a komposztba tettük, 

hiszen ökológiailag lebomló szerekkel takarítottunk. 

Az Európai Hulladékcsökkentési Héten teafilter- kávézacc tárolót készítünk, és adunk át a csoportoknak, hogy ezek a hulladékok is a komposztba 

kerülhessenek. 

Reméljük, hogy folyamatosan egyre több tanulót tudunk majd bevonni a komposztálásba, és néhány év múlva már az egész iskola komposztálni fog. 

Tisztelettel: Nagyné Kijátz Edina konduktor, Ökoiskolai Munkaközösség vezető, öko szakkör vezető 
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EURÓPAI HULLADÉKCSÖKKENTÉSI HÉT PÁLYÁZAT 

SE Pető András Gyakorló Általános Iskola és Kollégium. 9 csoport 9 úton a hulladékcsökkentés felé című akciójának beszámolója. 
Első csoport társasjátékot készített: 

 

Második csoport finommanipulációt gyakorolta és tárolót készített pálcikákból: 
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Harmadik csoport szelektív- műanyaggyűjtőt készített: 

 
 

Negyedik csoport merített papírból készített Márton napi lámpást, és italos kartonból madáretetőt: 
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Ötödik csoport elkezdett komposztálni: 

 

Hatodik csoport a napirendi foglalkozásba építette be a szelektálás gyakorlatát: 
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Hetedik csoport az irodában összegyűjtött felesleges papírnak készített tartót: 

 
 

Nyolcadik csoport sajtos dobozból és csomagolópapírból készített ünnepi mécsestartót: 
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Kilencedik csoport a vívás sportkörön tőrrel játékos szelektálási feladatot oldott meg: 

 
 

9 csoport 9 úton halad a hulladékcsökkentés felé. Nem álltak meg az akció végével. Azóta is figyelnek a gyerekek, hogy minél kevesebb hulladék keletkezzen a 

csoportjukban. Folyamatosan szelektálnak, komposztálnak és szívesen alkotnak hulladék anyagokból. Iskolánk negyedik alkalommal vesz részt az akcióban és várjuk a 2020-

as kihívást. 

Tisztelettel: Nagyné Kijátz Edina Ökoiskola Munkaközösség vezető 
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Gyűjtés a menhelyi állatoknak 

Ebben a tanévben is meghirdettük az Állatok Világnapja alkalmából a gyűjtést menhelyi állatoknak. Lehetett hozni takarókat, és egyéb meleg holmikat, 

törölközőket, állateledelt, játékokat. A gyűjtésben a felső tagozatos diákok és nevelők vettek részt. 

Az összegyűlt adományt ismételten a Hangyaközösségnek ajánlottuk fel, mert ők mindig annak a menhelynek juttatják, ahol a legjobban szükség van rá. 

2019 december 12.-én délután meg is érkezett hozzánk Noémi Joda kutyával. Az adományokat a 4-es csoport diákjai adták át, mert az idén ők gyűjtötték a 

legtöbb mindent. A jutalmuk egy óra vidám kutyázás volt, ahol talán nem is ők voltak a leg boldogabbak, hanem Joda akit rengeteg finom falattal 

kényeztettek. 

Az átadáson a tizennégy gyerek négy nevelő, valamint a Hangyaközösség részéről Schwartz Noémi és Joda kutya vett részt. Jövőre is sok szeretettel várjuk 

Őket! 
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Gyűjtés beszámolót készítette: Bacsó Gizella  ÖMK tag 

 

 

 

 

 


