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SE PAK 

 Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégium 

Ökoiskolai évvégi beszámoló 

 Ökológiai- és környezeti munkaközösség 

2018/19 tanév 
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Az ÖKO-munkaközösség tagjai: 

 

1. Bacsó Gizella:(munkaközösség vezető, szervezési, ellenőrzési feladatok, programok, Ökoiskola Pályázat 

koordinálása, Gyermeknap, Ökoszakkör,  kapcsolattartás a többi munkaközösséggel és a gyakorlatvezetőkkel, 

munkaterv, emelt ágyások gondozásának összehangolása, beszámolók) 

2. Döbrössyné Dániel Gabriella(a feladatok összehangolása az iskolai programokkal, Ökoiskola Pályázat 

koordinálása, munkaközösség célkitűzéseinek képviselete az iskola vezetése felé, kupak- és papírgyűjtés 

koordinálása, gyereknap, fotók, fém dobozok gyűjtés, a munkaközösség célkitűzéseinek képviselete az iskola 

vezetése felé, Gyereknap ) 

3. Ézsiás István  (faliújság, dekoráció, honlap, fotók tárolása, programok fotóinak és a beszámolóknak fa honlapra 

történő felkerülésének koordinálása, zöld DÖK - zöld őrjárat) 

4. Szekér Erika (szelektív gyűjtések koordinálása, - papír, elem, fotók, karácsonyi műhely az újrahasznosítás 

jegyében, emeltágyások rendben tartása)  

5. Birkás Melinda (kapcsolattartás a tanulásban akadályozott osztályokkal) 
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6.  André Krisztina (filmvetítések, Kapcsolattartás a DÖK-kel  -DÖK koordináló tanár-, Természetismeret 

Tehetséggondozási Pályázat ) 

7. Nagyné Kijátz Edina (ökofeladadotok szervezése, vezetése a kollégiumi életvitel programokkal összekapcsolva 

-külön munkaterv alapján- elemgyűjtés, faliújság, szelektív hulladékgyűjtés, komposztálás, ökoszakkör, jeles 

napok szervezésében részvétel)  

8. Salánkiné Gabriella (jeles napok szervezésében részvétel) 

9. Prokk Zsófia (aktuális feladatok segítése) 

10. Szalay Fanni (aktuális feladatok segítése, faliújsá)g  

Környezetismeret tanárok: 

1. Fodor Erzsébet 

2. Matus Márta 

3. Vajdáné Műhl Mariann 

4. Krizsán Hajnalka 

5. Anton Éva,  

6. Divinyi Éva 

7. Szabó Ibolya 

8. Vági Dóra Rebeka 
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Munkánkat folyamatosan segítik: 

 Iskolaigazgató, 

 Munkaközösség-vezető, 

 DÖK-vezető, 

 Osztályfőnökök,  

 Szülők,  

 Gondnokság 
 

 

Az ökomunkaközösség munkatervéhez szervesen kapcsolódik a kollégiumi munka és az ökoszakkör munkaterve! 

Készítette és a programokért felelős Nagyné Kijátz Edina 

 

 
 

Cél/feladat 

(tevékenység) 

Tevékenység Dátum (határidő) Felelős erőforrások 

(tárgyi, szakmai, 

pénzügyi, 

személyi) 

Megvalósulás/ 

Résztvevők 

- 2018/2019 tanév 

Ökoiskola feladatai- az 

éves munkaterv 

elkészítése 

 

Kapcsolatfelvétel 

Nevelőtestülettel, DÖK-kel, 

ÖKOmunkacsoportokkal,  

Az ÖKOiskolai programok 

tervezése, egyeztetések az 

Augusztus 

 

 

 

Szeptember 

Bacsó Gizella 

 

 

 

 

munkaközösség 

tagjai 

 

 

 

Megvalósult 
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 iskolában működő 

munkaközösségekkel, 

diákönkormányzattal. 

Szelektív hulladékgyűjtés 

iskolánk teljes területén 

Komposztáló használata - 

Udvarunk, virágaink 

ápolása, rendben tartása 

Osztályok zöldítése, 

élősarok kialakítása minden 

osztályban 

Tanév elejei selejtezés-

papírgyűjtés 

 

Szekér Erika 

Kijátz Edina 

Kertész 

Osztályfőnökök 

 

 

Szelektív gyűjtésre 

alkalmas 

hulladékgyűjtők 

minden osztályban 

 

Szülők bevonása, 

papír és 

kupakgyűjtésbe 

Fotó dokumentáció 

 

 

 

Az 

ökomunkaközösség 

által a felmerülő 

lehetőségek kapcsán 

szervezett egyéb 

programok, 

kirándulások 

Az aktuális programnak 

megfelelően 

Előre nem tervezett Ökomunkaközösség 

tagjai/osztályfőnökök 

 Állatkerti 

élménypedagógia 

óra 2019 október/ 

 

7.-8. osztály, 2 fő 

pedagógus, szülői 

munkaközösség 
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Egészséges nasik 

sportoló 

gyerekeknek: 

PEAK  

Vívók ,2 nevlő, 

edző, külső előadó 

Zöld DÖK  Heti „őrjárat” a csoportok 

ellenőrzése (világítás, 

csöpögő csapok, szelektív 

szemétgyűjtés, 

figyelmeztető logók 

visszahelyezése, pótlása) 

Év végéig 

folyamatosan 

Ézsaiás István 

DÖK elnök 

6/A 

 1. félév / 

6. osztály – 2-5 

kollégium 

2 fő pedagógus 

Ézsaiás István-

Nagyné Kijátz 

Edina 

 

Európai autómentes 

nap 

Tömegközlekedési eszközök 

használatra való figyelem 

felhívás, ösztönzés 

szeptember 22. Bacsó Gizella 

Környezetismeret 

tanárok 

Pedagógusok, 

szülők 

Megvalósult 

 

Takarítási világnap 

(szemétszedés napja) 

Takarítás az iskola udvarán 

és a kollégium területén 

Szeptember 3. 

szombatja 

programok az előtte 

való héten szabadon 

Bacsó Gizella, 

takarítók, gondnok, 

csoportvezetők, 

gyakorlatvezetők 

Kertész, 

gondnokság 

bevonása, kerti 

Megvalósult  

1. 3. 5.6. 

csoport- 

csoportok 

konduktorai 
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választható 

időpontban  

szerszámok 

előkészítése 

A csoportok 

bármely 

foglalkozásba és 

tanórába 

beépíthetik 

2. Kollégium- 

Nagyné 

Kijátz 

Edina 

 

 

Állatok Világnapja Az állatok világnapjának 

megünneplése, faliújság, 

kiselőadások környezet, és 

természetismeret órákon az 

állatok védelmével 

kapcsolatban, rejtvények 

állatokról, filmvetítés – 

mese, stb 

„Rajzold le kedvenc állatod” 

rajzverseny meghirdetése, a 

munkák kiállítása 

tablókészítés védett 

állatokról,stb. 

október 4. Vadász Zsuzsanna 

Bacsó Gizella 

Nagyné Kijátz Edina 

Abonyi Gyöngyi 

Kézműves 

eszközök, 

környezetet és 

természetismeretet, 

rajzot tanító 

pedagógusok 

bevonása, magyar 

tanítók, tanárok 

Megvalósult / 

Az iskola diákjai, 

nevelői, szülők 

 

Átadva a Hangya 

közösségnek a 

gyűjtött 

adományokat 

karácsony előtt 

 

3. 3. 5. 

kollégisták 

6 fő 

pedagógus 
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Adventi vásár 

 

 

 

Kézműves alkotások 

készítése természetes és újra 

hasznosítható anyagokból 

 

december 1.-2. hete 

 

 

 

Szekér Erika 

 

 

 

 

 

Hallgatók, szülők 

bevonása az 

ajándékok, tárgyak 

előkészítésébe 

Újbuda 

Önkormányzat, 

konduktorok, busz 

a főiskolától a 

gyerekek és 

eszközök 

szállításához 

 

Megvalósult 

Összes diák és 

nevelő 

Fogyatékkal élők 

Világnapja 

Részvétel a kerületi 

rendezvényen a Barba 

Negrában, érzékenyítés 

alsósoknak 

december 2. ?  Részben 

megvalósult 

Csoportonként 

Madáretetők 

gondozása/telelő 

madarak védelme 

A madáretető vendégei - 

Faliújság készítése a tanulók 

rajzaiból, anyaggyűjtés az 

interneten  

Folyamatosan Nagyné Kijátz Edina 

/Bacsó Gizella 

Környezetismeret 

tanítók 

Szülők bevonása, 

magok otthonról 

- Több 

csoportnál 

megvalósult 
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Téli madáretető elhelyezése, 

folyamatos feltöltése, a 

madarak megfigyelése 

Rovar hotel készítése, 

kihelyezése 

A hasznos rovarok számára 

téli telelőhely készítése 

Október Nagyné Kijátz Edina 

/Bacsó Gizella 

 

  

Egészségnap Zöldség, gyümölcssaláta 

készítése 

Előadások az egészséges 

életmódról 

január 11. Bacsó Gizella 

Nagyné Kijátz Edina 

Környezetismeret 

tanítók 

Konyha bevonása, 

zöldség, gyümölcs  

Védőnő, 

iskolaorvos 

Megvalósult Felső 

tagozatosok, 2. 

kollégium / 3 fő 

nevelő 

 

Félévzáró 

nevelőtestületi 

értekezlet 

 

 

 

A vizes 

élőhelyek napja 

 

 

Félévi beszámoló elkészítése 

és ismertetése 

 

  

 

 

Ramsar (felső tagozat: 

közös filmnézés) 

Tabló készítése az alsó 

tagozatos tanulókkal 

február 

 

 

 

 

 

Február 02. 

 

 

 

Intézményegység-

vezető, 

 

 

 

 

 Bacsó Gizella 

 

 

 

konduktorok 

 

 

 

 

 

Corvinus Egyetem 

hallgatói 

 

 

 

 

 

 

 

Megvalósult 

2. kollégium 3 fő 

nevelő 3 fő 

hallgató 
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Farsang 

Farsang: természetes, és újra 

hasznosítható anyagokból 

jelmezek készítése - Farsang 

az iskolában 

Január 7-

vízkeresztig 

 

Osztályfőnökök 

 

 

Szülők, hallgatók 

Iskolakert 

megtervezése 

 

Őszi és tavaszi gondozási 

feladatok/udvar takarítás/ 

 

Szeptember és 

március 

 

Szekér Erika 

 

Hotel 

Intercontinental 

dolgozói, 

Kertész,  

Cewe Hungary és 

UnitedWay 

bevonása, önkéntes 

munka 

 

Részben valósult 

meg- későn- 3. 

csoport gyerekek/ 

nevelők 

Nagyné Kijátz 

Edina, szekér Erika 

– Hotel 

Interkontinental 

 

Energiatakarékossági 

Világnap 

 

Gyertyafényes vacsora 

 

 

 

március 8. 

 

Bacsó Gizella felső 

tagozat, Nagyné 

Gyertya öntéshez 

szükséges maradék 

Megvalósult 2. 3. 

kollégium / 

beosztott nevelők 
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 Kijátz Edina, 

Döbrössyné Dániel 

Gabriella alsó tagozat 

gyertyák 

összegyűjtése,  

LED-es gyertyák 

haszálata 

Fenntarthatósági 

témahét 

Központilag tervezett 

programok, saját 

kezdeményezések 

2019. Márc.18-22 Bacsó Gizella/ 

Döbrössyné Dániel 

Gabriella 

 Megvalósult 1. 

3.4.5. 6.7.8. 

csoport és nevelők 

és hallgatók 

2. csoport 

kollégium Nagyné 

Kijátz Edina 

Víz világnapja A víz világnapja 

megünneplése - Kísérletek a 

vízzel 

Kék pólós nap 

 

március 22. Salánki Gabriella 

Szalay Fanni 

Eszközök a 

szertárból, 

pedagógusok 

Megvalósult 

 Kémia biológia 

órák 

Intézet összes 

diákja/nevelője kék 

póló 

2. kollégium 

A Föld napja Virágok ültetése udvaron, 

kirándulás a Corvinus 

egyetem kertjébe 

április Salánki Gabriella, 

Bacsó Gizella 

 Részben 

megvalósult 
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Szelektív gyűjtés Papír és kupakgyűjtés 

megszervezése 

Augusztusi csoport 

rendezés/Folyamatos 

Szekér Erika Duparecz Kft.  

Madarak és fák 

napja 

 

 

 

Gyermeknap 

Témanap:az év fája és 

madara előadások, poszter 

készítése 

 

Gyermeknap/projekt, 

tudáspróba a csoportoknak, 

vetélkedő: Magyarország 

Nemzeti Parkjai, állatok, 

növények módosítva: 

Környezetvédelem határon 

innen és túl 

 

május 

 

 

 

május 24. 

 

 

Bacsó Gizella,  

Nagyné Kijátz Edina 

 

 

 

Bacsó Gizella és 

Döbrössyné Dániel 

Gabriella 

Tablók, képek, 

projektor, laptop 

 

 

Szülők bevonása, 

pedagógusok 

Megvalósult 2. 

kollégium Nagyné 

Kijátz Edina 

Felső tagozatos 

biológia órák 

Nagyrészt 

megvalósult az 

iskola közössége 

 

 

Környezetvédelmi 

világnap 

 

 

 

 

 

Témanap a 

környezetvédelemmel 

kapcsolatosan, felsősök 

látogatása valamelyik 

hulladékfeldolgozóban, ill. 

szennyvíztelepen 

 

június 5. 

 

 

 

június 13. 

Ézsaiás István 

Nagyné Kijátz Edina 

 

Bacsó Gizella 

Corvinus egyetem 

oktatói, 

konduktorok, 

szülők 

Szállítás a főiskola 

buszával – 

egyeztetés a 

Sajnos elmaradt. 

Anyagi és személyi 

erőforrások 

hiányában 
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Évzáró értekezlet 

 

 

 

Az ÖKOiskolai év 

értékelése beszámoló 

készítése - A programban 

legaktívabban résztvevő 

tanulók és 

osztályközösségek 

jutalmazása 

gazdasági 

osztállyal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évzáró 

nevelőtestületi 

értekezlet 

jegyzőkönyv 

 

Európai hulladékcsökkentési hét.  Csatlakoztunk a programhoz. 2. kollégium/Nagyné Kijátz Edina és 5. csoport diákjai. 

 

Budapest, 2018. szeptember 12.          Készítette: Bacsó Gizella 

                             Öko munkaközösség vezető 
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Nagyné Kijátz Edina által készített munkaterv az ökoiskola kollégiumi és ökoszakkörös programjaihoz 

 
 

 

 

IDŐPONT 

 

TÉMAKÖR ELMÉLET GYAKORLAT MEGJEGYZÉS 

szept. 10. Kezdő foglalkozás 

 

 Újságokból 

megvalósítható 

ötletek keresése 

Edina 

 

farmerből kutyajáték 

dobozból madáretető 

dekoráció újságképekből 

társasjáték készítés hulladékból 

szept. 17.  Takarítási VN  Edina 

 

 

szept. 24. Nemzetközi 

Hulladékgyűjtő Nap 

 Edina 

 

szept.23ÚJ VN 

.okt. 1.  Állatok világnapja X. 

4. 

 

 Állatfekhelyek 

készítése 

Edina 

 

takarók, paplanok, farmeranyag 

felhasználásával 

csomókötős technikával 

+++ Nemzetközi 

Madármegfigyelő 

Napok 

 Kertünkben 

megfigyelhető 

madarak rajzainak 

színezése 

Edina 

 

okt. 6-7 

okt. 8. Védett rovarok 

 

Beszélgetés 

Gizella 

 

Játékok, puzzle, 

színező 

Edina 

 

 

okt. 15. Védett rovarok 

 

 Rovar hotel készítése 

Edina 

 

Újrahasznált anyagokból 
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 Őszi szünet 

 

  okt. 17. szegénység elleni 

küzdelem VN 

nov. 5. Madarak  

 

 Madáretető készítése 

Edina 

 

Újrahasznosított anyagokból 

 

nov.12 Madarak  

 
 Madáretető  

feltöltése, kihelyezése 

Edina 

 

Mártonnapi felvonulás miatt 

elmarad? 

nov. 19. Európai 

Hulladékcsökkentési 

Hét 

  

Edina 

 

 

nov. 26 Intézet véradóinak 

ajándék készítése 

 Edina 

 

vagy a 12-ei pótlás 

nov. 27. Véradók napja 

dec.3. Karácsonyi ajándék 

készítés 

  

Edina 

 

Újrahasznosított anyagokból 

 

dec.10 Kubala Akadémia fogadása ? Edina 

 

 

dec.17. Karácsonyi dekoráció 

készítése 

 Esernyőforgó 

készítése 

Edina 

 

Újrahasznosított anyagokból 

 téli szünet    

jan. 7. Gyűjtött kupakok 

leadása  az iskolának 

  félévi zárás 

jan. 14. Egészségnap 

  

Edina Edina 

 

 

jan. 21. HCSH akció  

 

 tablókészítés1 

Edina 

 

feliratok készítése 

jan. 28. HCSH akció  érdeklődés 

felkeltésének 

módszerei 

tablókészítés2 

Edina 
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2018/ 2019 tanév II. félév 

 

IDŐPONT 

 

TÉMAKÖR ELMÉLET GYAKORLAT MEGJEGYZÉS 

febr. 4. Ramsari egyezmény élővilág 

egymásrautalt-

sága 

tablókészítés 

Edina 

 

Febr.2. vizes élőhelyek VN 

febr. 11.     

febr18.  Magaságyás 

művelése 

előkészületek: 

Milyen a jó 

földkeverék 

ültető föld keverése/ 

+ kókuszrost és 

kávézacc / 

magok  ültetése 

Edina 

 

Eddig összegyűjtött tejes 

dobozokba 

febr. 25. Magaságyás 

művelése 

előkészületek: 

Kerttervezés, 

társnövények 

 

magok ültetése 

Edina 

 

márc. 4.  Energiatakarékossági 

VN 

energia fajtái, 

takarékossági 

lehetőségek 

kicsiben 

villanyégős 

piktogramok 

készítése  

az iskolának 

Edina 

 

Laminálás, feldarabolás 

később 

márc.11.     HAPPY7 ? programja 

márc. 18. Víz VN. takarékossági 

lehetőségek 

kicsiben 

vízcseppes 

piktogramok 

készítése  

az iskolának 

Edina 

 

Laminálás, feldarabolás 

később 

márc.25. Piktogramok 

kiosztása a labornak, 

  

Edina 

 

Csoportok és az igazgatóság 

tavaly kapott 
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gazdasági részlegnek, 

portának 

ápr. 1.     

ápr. 8.  EmberszeretetVN   ÚJ VN. 

ápr.15. tavaszi szünet    

ápr. 29. Fenntarthatósági 

téma7 

 Edina 

 

 

máj. 6. Magaságyás 

művelése 

 

 

Mentőszállítóknak  

ajándék készítése 

 Szakköri magaságyás 

beültetése, locsolás 

Edina 

 

öko szakkör külön kapott 

magaságyást a 2017/18-as 

tanévben 

 

máj.10. Mentők napja 

máj. 13. Komposztálás 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komposzt 

lazításának 

lehetőségei 

Edina 

 

selyempapír, kartonpapír 

tépkedése, összegyúrása 

máj.20. Madarak fák napja  Csoportdekoráció 

készítése 

Edina 

 

laminált madár és fa fotók + 

esernyő 

máj. 27. Komposztálás  Komposztálnivaló 

aprítása: zöldség, 

gyümölcs-szárak, 

levelek, héjak 

darabolása 

Edina 

 

növények felismerése szárról, 

levélről, héjról 

jún. 3. 

 
Magaságyás 

művelése 

 Paradicsom és 

paprikapalánták 

kiültetése, locsolás 

Edina 

 

 



19 
 

jún. 10. Zárószelektálás 

Környezetvédelmi 

VN alkalmából 

 Tanévben gyűjtött 

hulladék szelektálása 

Edina 

 

HCSH hét zárása 

 


