
 

 

 

 

A Pilismaróti Bozóky Mihály Általános 

Iskola 

ökoiskolai munkaterve 

2016/2017-os tanévre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Az öko-munkacsoport tagjai: 

Fábiánné Gyimesi Lívia    intézményvezető 

Dávid Éva      intézményvezető-helyettes 

Merczi Katalin     ökocsoport vezetője 

Sebák Katalin     alsós munkaközösség vezető 

Gyetvai Ildikó     felsős munkaközösség vezető 

Rémai-Kovácsné Kecskés Lilla   DÖK vezető 

Pintér Judit      osztályfőnök 

Janositz Bernadett     osztályfőnök 

Fuzik Ferenc     testnevelő 

Bádi jános      technikai dolgozó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Célkitűzéseink: 

- a környezeti nevelés és a fenntarthatóságra nevelés tudatosítása intézményünkben, 

amelyben az iskola minden munkaközössége, a technikai dolgozók és a DÖK is részt 

vesz 

- szülők bevonása az ökoiskolai folyamatokba 

- kapcsolatok kialakítása civil szervezetekkel, önkormányzattal és egyéb külső 

partnerekkel a környezeti és a fenntarthatóságra nevelés területén 

- a vállalt feladatok minél tökéletesebb megvalósítása 

 

A fenntarthatóság pedagógiáját szolgáló feladataink: 

- a jeles napokról (Állatok világnapja, Víz világnapja, Föld napja, Környezetvédelni 

világnap, Madarak és Fák napjaEgészségnevelési nap, Energiatakarékossági világnap) 

programokkal, versenyekkel, vetélkedőkkel emlékezünk meg 

- szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztése (papírgyűjtés, kupak gyűjtés) 

- projekt napok szervezése a fenntarthatóság jegyében (témahét, témanap, egészségnap) 

- iskolán kívüli tanulásszervezés (erdei iskola, osztálykirándulások, terepi munkák) 

- pályázatfigyelés 

- az iskola és környezetének rendben tartása, szépítése, madarak gondozása 

- energiakommandó működtetése a DÖK bevonásával 

- részt veszünk környezettel, természettel kapcsolatos versenyeken 

- öko-kódex  bővítésera DÖK segítségével 

- öko sarok kialakítása a könyvtárban 

- bekapcsolódni a fenntarthatóságra neveléssel foglalkozó oktatási programba (Otthon 

az erdőben) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Időpont Tevékenység Felelős 

szeptember5.-7. ökoiskolai munkaterv elkészítése Merczi Katalin 

szeptember 

második hete 

szülői értekezleteken a fenntarthatóság 

témájának érintése 

osztályfőnökök 

szeptember 8. ökoiskolai munkaterv egyeztetése a DÖK-

kel, szülői munkaközösséggel, 

munkaközösségek munkaterveinek 

elkészítése 

Dávid Éva 

szeptember Bókay Árpád Országos Biológia verseny-

kapcsolatfelvétel 

Merczi katalin 

szeptember Szandavári Erdei Iskola-kapcsolatfelvétel Merczi Katalin 

szeptember 12. Energiajárőr szolgálat indítása osztályfőnökök 

szeptember 22. autómentes világnap (a gyerekek 

ösztönzése, hogy aki csak teheti gyalog, 

biciklivel vagy busszal érkezzen és menjen 

is haza az iskolából, nemcsak ezen a napon 

hanem minél gyakrabban) 

osztályfőnökök 

szeptember 25. ökofaliújság kihelyezése, folyamatos 

frissítése a tanulók bevonásával 

öko-kódex készítése, öko-könyvtár (zöld 

sarok) 

Merczi Katalin 

szeptember 29. Mihály napi akadályverseny (termények, 

természetes anyagok gyűjtése a későbbi 

projectekhez) 

Kecskés Lilla, Merczi 

Katalin 

október 3. Állatok világnapja-rajzpályázat szervezése, 

majd kiállítás a munkákból 

 

osztályfőnökök 

október3.-9. Erdők hete (rendhagyó biológia és 

természetismereti órák) 

Merczi Katalin 

október 4. Papírgyűjtés Kecskés Lilla, Dávid 

Éva 

október 28. Takarékossági világnap (beszélgetés a 

gyerekekkel a témáról a délutáni 

foglalkozásokon)  

osztályfőnökök 



október-

november 

Bolyai természettudományi csapatverseny 

létszámának összeírása, nevezések leadása 

Merczi Katalin 

október28. Tök jó buli-felső tagozatosoknak 

töklámpa faragó verseny 

Kecskés Lilla  

novembertől 

folyamatosan 

Madarak téli etetése mindenki 

november  Környezettudatos adventi készülődés, 

adventi koszorúk készítése természetes 

anyagokból 

mindenki 

november  Adventi gyertyagyújtás a falu főterén, 

tanulók műsora 

mindenki 

december Kalandozó történelmi vetélkedő-

jelentkezés 

Merczi Katalin 

december5. Télapóvárás-alsó tagozat alsós munkaközösség 

december 13. Luca-búza ültetése osztályfőnökök 

december 21. Iskolai karácsonyi műsor osztályfőnökök 

január Az év növényei és állatai (rövid ismertető 

készítése az ökofaliújságra) 

Merczi Katalin 

január 

(folyamatos) 

Az iskola környékének 

síkosságmentesítése a gyerekek 

bevonásával 

Bádi János 

január  ÖKO-munkacsoport féléves munkájának 

értékelése 

Fábiánné Gyimesi 

Lívia 

február 10. Bolyai természettudományi csapatverseny 

körzeti fordulója 

Merczi Katalin 

március 6. Energiatakarékossági világnap-

plakátkészítés 

osztályfőnökök 

március 22. Víz világnapja-vetélkedő, kirándulás a 

Halas tóhoz 

Merczi Katalin, 

Kecskés Lilla 

március Virágos hangulatban-Az iskola 

környezetének tavaszi nagytakarítása, 

virágok ültetése az udvaron 

Merczi Katalin 



április utolsó 

hete 

Szandavári erdei iskola Merczi Katalin 

Pintér Judit 

április 22. Föld napja-rendhagyó természetismereti 

órák 

DÖK, Merczi Katalin 

április 30. Méhek napja-előadás Gyetvai Ildikó 

május Jelentkezés Erzsébet táborokra Dávid Éva 

május 11. Madarak és fák napja-madarakról rajzok-

aula díszítése 

osztályfőnökök 

június első hete Osztálykirándulások osztályfőnökök 

június Kastélytúra szervezése-hazánk rejtett 

kincsei nyomában 

Merczi Katalin 

Pintér Judit 

június 16. Az ÖKO-munkacsoport éves munkájának 

értékelése 

Fábiánné Gyimesi 

Lívia 

július Napközis és Balatoni Erzsébet táborok 

nyertes pályázat esetén 

Merczi Katalin, 

Mészárosné Pintér 

Judit, Dávid Éva, 

Rémai-Kovácsné 

Kecskés Lilla 

 


