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Munkaterv a 2021-2022-es tanévre  
 

 

 

 

 

 



 

 

Öko munkacsoport tagjai  
 

1. Pál Norbertné - intézményvezető, tanító, matematika spec.  

2. Fogarasiné Markstein Beáta – igazgatóhelyettes, testnevelés-gyógytestnevelés, angol 

szakos tanár  

3. Szabó Péterné – igazgatóhelyettes, matematika szakos tanár 

4. Kulhavi-Lestár Viktória - tanító, testnevelés-gyógytestnevelés szakos tanár  

5. Engelbrechtné Imre Gréta - tanító, technika spec.  

6. Polgárdi Péter - történelem szakos tanár, okleveles könyvtáros   

7. Sándor Zoltán - portás  

8. Némethné Horváth Éva - tanító, közművelődés spec.  

9. Lakatosné Sárkány Júlia - matematika-rajz szakos tanár  

10. Papp Gyöngyvér - biológia-fizika szakos tanár  

11. Nyíri-Nagy Boglárka - rajz és vizuális kommunikáció, okleveles vizuális és 

környezetkultúra szakos tanár  

12. Kincses Edit - magyar-ének-zene szakos tanár  

13. Csay Mónika - szociálpedagógus  

14. Szabó Józsefné - kertészmérnök, kertész-mérnöktanár.  

15. Szabó-Lajter Enikő -magyar nyelv és irodalom szakos tanár, színjátszás   

16. Bihariné Kis Anikó - tanító, ének-zene spec, matematika szakos tanár, okleveles 

tehetségfejlesztő tanár  

17. Csürke Olga - magyar nyelv és irodalom tanár, történelem szakos tanár, tanító 

informatika műv. ter.  

19. Bálint Miklós Levente - informatika  

20. Szeghalmi Anikó - tanító, közművelődés spec.  

21. Ress Renáta – történelem-erkölcstan szakos tanár 

22. Sipos Kata - tanító 

 

Célok 

 

Az idei, 2021-22-es tanévünk fő célkitűzése az, hogy a környezettudatosság jegyében 

teljen. Szeretnénk felhívni tanulóink figyelmét arra, hogy milyen fontos Földünk megóvása, a 

környezetvédelem.  

  

  

A tanévet átívelő feladatok  

 

1. Az ÖKO munkaközösség megalakítása a kollégákkal.   

2. Világnapokon keresztül a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos nevelési 

feladatok megvalósítása (Állatok Világnapja, Víz Napja, a Föld Napja, Fenntarthatósági 

hét).  

3. A diákok ökotudatának fejlesztése.  

4. Egészségre való nevelés- életmód előadássorozat, egészség-nap.  

5. Kapcsolatfelvétel más ökoiskolával tapasztalatszerzés céljából.   

6. Pályázati figyelő esetleges új pályázati kiírásokra reagálás.  

7. Szoros együttműködés a DÖK-kel.  

8. Öko-programok megjelenítése az iskola honlapján.    

9. A szelektív kukák üzemeltetése.  

10. Újrahasznosított papír használata fénymásoláshoz, dekorációkhoz stb.   

11. Hulladékgyűjtés: kupak, papír, PET palack stb.   



12. Öko-kirándulások, túrák, természetvédelmi tájak látogatása pl: Tanösvény.  

13. Az iskola épületének, udvarának, termeinek szépítése, virágosítása, faültetés.  

14. A művészeti iskola intézményegység a fenntartható fejlődés és a fenntarthatóságra 

nevelés jegyében választja meg az oktatás során használt eszközöket és anyagokat, valamint 

felhasználja a szakterületén adódó lehetőségeket, hogy tanulóit a jövőért felelős viselkedésre 

tanítsa. Iskolánk névadójának sír- és emlékhelyét, annak természetes környezetét, a 

hagyománytisztelet és a környezettudatosság jegyében gondozza.  

 

 

Öko éves munkaterv 

  

Hónap Tevékenység megnevezése Határidő 

2021. Augusztus Munkaközösségi értekezlet 

Éves munkaterv megbeszélése 

 

2021.08.26. 9:00 

Szeptember Papírgyűjtés  

 

09.30 

Öko-szakkör meghirdetése 

 

09.30 

Szelektív kukák kihelyezése – felső 

 

09.30 

Természetfilmek: filmajánló havonta  

 

09.30 

Október  Családi nap 

Öko sarok: zöld póló 

- Terepasztal kiállítás „Az én iskolakertem”  

- Játékok  

10.01. 

Facsemete ültetése  

 

10.31. 

Állatok Világnapja  

Kiállítás és vetélkedő 

 

10.04. 

1. osztályos öko osztály minden hónapban 

összegezi a suliújság öko rovatába mit csináltak! 

10.10. 

 Szemétszedés 

 

10.31. 

November  Madáretető készítő verseny  

Európai Hulladékcsökkentési Hét november 20-

28.  

(reklámmentes matrica készítése, madáretető, 

kiállítás, vízkostoló, komposztáló készítése). 

 

 

11.20-28. 

December  Előadás-természetvédelem élőben a 

színházteremben  

12.20. 

Kiállítás újrahasznosítható anyagokból (asztali 

díszek, kopogtatók, karácsonyfa díszek) 

12.13-25. 

Ádám Jenő születésnapja 

(1896.december 12.) 

12.12. 



2022. Január  Természetfotózás - kutatómunka  

PPT készítés – „Téli vízpart + tanösvény” 

Terepasztal, plakát verseny 

01.24-28. 

Kupakok gyűjtése – szív alakú gyűjtőedény  01.31. 

Február Újrahasznosított anyagokból kiállítás a farsang 

jegyében 

Maszk, jelmez 

02.14-18. 

Virágládák (kiskert) kihelyezése alsós 

osztályokba 

02.28. 

Március  Fűszerkert létrehozása.  

Iskolakert 1. ütem megvalósítás 

 

03.31. 

Víz világnapja plakát, terepasztal alsó, felső 

verseny 

Csepeli Szennyvíztelep látogatás 

03.22. 

Április  Föld Napja  

 

04.22. 

 

Fenntarthatósági Témahét  

Rajzverseny  

 

04.25-29.  

Szemétszedés – Újra Papír Nap 

 

04.30. 

Május  Egészségnap  

 

05.15 

Ádám Jenő halálának évfordulója 

(1982.május 15.) 

05.15. 

Június  DÖK-Sportnap  

 

05.15 

 


