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1. A tanévre szóló pedagógiai célkitűzés 

 

Ökoiskolaként működve kiemelten hangsúlyt fektet az iskola a környezeti nevelésre. A 

környezet iránti felelősség kialakítása a tanulóknál folyamatos munkát igényel pedagógusaink 

részéről. A tanulók környezettudatos magatartásának kialakítása és fenntarthatóságra nevelése 

mindig aktuális téma, minden tantárgyi kapcsolódást érintve.  A fenntarthatóság 

pedagógiájának elve, nem csak az iskolai, hanem az élet minden területén nélkülözhetetlen.  

Az ökoiskolai címet a 2017/2018-os tanév során elnyertük, ezáltal tudatosabban törekszünk a 

fenntarthatóság elvének nevelésére, akár pedagógiai szinten és technikai, gazdasági szinten, és 

az iskolán kívüli kapcsolatok szintjén. A címet idén is szeretnénk megtartani, hiszen 

elkötelezettek vagyunk a fenntarthatóság pedagógiai törekvései mellett. Ebben a törekvésben 

minden munkaközösség mellettünk áll és részt vállal. 

 

a, Aktuális és állandó célok: 

- az iskolai környezetet próbáljuk megújítani 

- takarékoskodunk az árammal, vízzel: Energiaőrjárat 

- ügyelünk az iskola tisztaságának megőrzésére, javítására: Tisztasági őrjárat 

- gondot fordítunk a hagyományok ápolására: Állatok világnapja 

- a környezetvédelmi világnapokat folyamatos figyelemmel kísérjük 

- a szakórákon minden lehetőség megragadunk a környezeti nevelésre 

- a hétköznapi környezeti problémákat megjelenítjük a szakórákon 

- interaktív módszereket alkalmazunk 

- erősítjük a tantárgyközi kapcsolatokat: globális nevelés 
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2. A tanév programjai 

 

Hónap Kitűzött célok, feladatok Határidő Felelős 

 

Szeptember 

 

Az Ózon világnapja 

Takarítási világnap: „Teszedd” 

európai kampányhoz való 

csatlakozás.  

Autómentes világnap: 

kerékpáros közlekedés szakkör-

verseny 

Tisztasági őrjárat 

Szelektív hulladékgyűjtés 

 

 

folyamatos 

Minden 

munkaközösség. 

 

 

Kissné Karacs Róza 

 

Alsós 

munkaközösség. 

Minden pedagógu 

 

 

Október 

 

Helyi esemény: Állatok 

világnapja- környékbeli óvodák 

vendégül látása- kutyás 

bemutatók. Állatmenhely 

számára eledelgyűjtés. 

Daruvonulás a Hortobágyon 

Papírgyűjtés 

október 4. 

 

 

 

 

Október első 

fele. 

Október 

folyamán. 

Intézményvezető-

helyettes, alsós és 

felsős 

természettudományi 

munkaközösség. 

Kucskár Katalin, 

Bencsik Andrásné 

 

 

 

November 

 

Füstmentes nap-  

Európai hulladékcsökkentési hét. 

Az iskola környékének 

megtisztítása. 

Ökoszakkör 

Tehetséggondozás 

November első 

fele. 

 

a 

Folyamatos. 

március 4. 

Intézményvezetők. 

Pedagógusok. 

 

 

Kucskár Katalin 

Tehetségprogramban 

részt vevő felkészítő 

pedagógusok. 

 

December 

 

Tudatos Vásárló 

Vörösmarty napok 

 

Téli madáretetőt helyezünk ki– 

időjárástól függően tavaszig 

Folyamatos 

December első 

hete. 

Minden pedagógus. 

Tantestület. 

 

Alsós 

munkaközösség. 



gondoskodik madáreleségről – 

madáretető készítés, kihelyezés 

Ökoszakkör. 

 

 

Január 

 

Újrahasznosítás:  

Ökoszakkörünkön az ünnepek 

utáni újrahasznosításra, a 

papírgyártás anyag és energia 

igényére, a fák védelmére hívjuk 

fel a figyelmet januárban. 

 

ÖKOKÓDEX - Vita 

Folyamatos 

 

Kucskár Katalin 

 

 

 

 

 

Természetismeret és 

biológia órákon 

Kucskár Katalin. 

Ökoszakkör. 

 

 

 

Február 

 

Az év élőlényei 

Az év élőlényeinek 

megismertetése, fontos küldetés 

Vizes élőhelyek világnapja 

Hortobágyi Nemzeti Park 

vetélkedők 

folyamatos 

február 2. 

 

 

 

Félév során. 

Alsós és felsős 

természettudományi 

munkaközösség 

 

 

Kissné Karacs Róza, 

Kucskár Katalin, 

Vaszil Éva 

 

Március 

 

 

A Víz világnapja 

Papírgyűjtés 

 

március 22. 

Alsós 

munkaközösség. 

Bencsik Andrásné 

Juhász Katalin, 

Kucskár Katalin 

 

 

Április 

 

 

A Föld napja 

 

Fenntarthatósági Témahét 

 

április 22. 

 

2020. április 

20-24. 

folyamatos 

 

Minden pedagógus. 

 

 

 

 

 

 

Május 

 

 

 

Madarak és Fák napja 

 

Vita!!! (környezeti változásra 

való felkészítés- öltözet, 

klímaváltozás) 

Karbantartás: komposztáló 

berendezés 

darázsgarázs 

lepkeitató 

madáretető, madárodú 

esővízgyűjtő 

Év végi értékelés, megfigyelés. 

május 10. 

 

Év végi 

átértékelés. 

 

 

 

 

 

 

 

Folyamatos 

Kucskár Katalin 

 

Kucskár Katalin 

 

Zöld DÖK, 

Ökoszakkör tanulói 

 

Június 

 

 

DÖK nap a természetben 

Zöld parlament ülése 

Közösségi csatornába  

(iskolarádió) kommunikálni az 

 

Június első hete 

DÖK vezetők,  

Bencsik Andrásné, 

Kucskár Katalin 



ökohírek beszámolói. 

 

3. Öko-munkacsoport értekezletek időpontja, helyszíne és kommunikációs 

színterei 

 

2019. november 25.  Iskolai könyvtár   Résztvevők: Öko-munkacsoport- 

Tagok 

 

2020. április 13.   Iskolai könyvtár   Résztvevők: Öko-munkacsoport- 

Tagok 

 

 

4. Személyi feltételek 

 

Szombathy András Intézményvezető 

Radnainé Filep Ildikó Intézményvezető-helyettes 

Vezendi Katalin Intézményvezető-helyettes 

Kucskár Katalin ÖKO munkacsoport-vezető 

Nagy Erzsébet Természettudományos Munkaközösség-vezető 

Dremák Edit Alsós Humán Munkaközösség-vezető 

Tarné Jakab Vanda Alsós Reál Munkaközösség-vezető 

Molnár József Humán Munkaközösség-vezető 

Bencsik Andrásné DÖK vezető 

 

 

5. Ökoiskolai munkacsoport tagjai: 

 

Szombathy András Intézményvezető 

Radnainé Filep Ildikó Intézményvezető-helyettes 

Kucskár Katalin biológia-földrajz szakos tanár 

Ökrös Mónika Technikai dolgozók képviselője 
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6. A tanévben kitűzött feladatok  

 

a, Főbb feladatok- Az eredményes végrehajtásához : 

 regisztrálunk az EMMI által támogatott Fenntarthatósági témahétre. A 

felajánlott programok közül választunk. 

 kapcsolatot tartunk a környékbeli óvodákkal, a debreceni ökoiskolákkal: 

egymás programjainak megismerése, részvétel a programokon 

 Versenyek: Debreceni ökoiskolák által szervezett versenyeken való 

részvétel (Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola) 

 A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága által szervezett levelezős 

vetélkedőkön való részvétel  

 Saját vetélkedőinken az osztályok csapatai vesznek részt  

b, Egyéb feladatok- A tanév során folyamatosan végzett tevékenységek :  

a. Használt elemgyűjtés – „Gazdálkodj akkusan!” az AKSD Kft. 

által koordinált gyűjtés – alsó és felső tagozat;  

b. Pont Velem – Pénzügyi és ökoiskolai vetélkedő  –Felelős: 

Kissné Karacs Róza 

c. Szelektív hulladékgyűjtés az iskola területén: műanyag, papír, 

egyéb hulladék elkülönített gyűjtése az iskola folyosóin 

elhelyezett edényekbe. Felelős: a munkaközösség tagjai  

 

 

7. Belső ellenőrzés feladatai  

Az iskolai munkatervnek megfelelően. A munkaközösség által gondozott 

programok foglalkozásainak magas szinten történő megtartása. Az ökológiai jeles 

napokra tervezett tevékenységek, foglalkozások látogatása. Folyamatos 

tevékenységek ellenőrzése.  
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