
Környezetvédelmi és fenntarthatósági munkacsoport 

Ökomunkaterv 

2022/2023 tanév 

 

Vezető:Pintér-Várkonyi Zita 
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Legfontosabb céljaink és feladataink 

Szemléletet csak úgy lehet formálni, ha minden tantárgyban és minden iskolán kívüli 

programon törekszünk arra, hogy diákjaink ne elszigetelt ismereteket szerezzenek, hanem egységes 

egészként lássák a természetet, s benne az embert. Megtanítjuk őket arra, hogy a természetben 

tapasztalt jelenségek okait keressék, kutassák a köztük rejlő összefüggéseket. Így válhatnak a 

gyerekek majd tudatos környezetvédővé, a természetet féltő, óvó felnőttekké. 

A környezeti nevelés céljai harmonizálnak Pedagógiai Programunkkal, mivel így lehet 

megvalósítani a benne megfogalmazott célokat, és feladatokat. Olyan tudatformálás, amely a 

gyereket megtanítja a környezettel való tudatos együttélésre, a környezetbarát életvitelre, a 

fenntartható fejlődés megértésére. A gyermekeknél alakuljon ki az életmód, a környezet okos és 

mértéktartó felhasználása, a környezetkultúra a környezet iránti felelősség minden élő iránti tisztelet, 

a mindennapi életvitel értékrendjében az környezettudatos magatartás megalapozása és fokozatos 

kialakítása. Segítsük az élő természet fennmaradását és fenntartható fejlődését. Lakóhelyünk 

természeti értékeinek, környezetének védelme és a és mesterséges környezetünk iránti felelős 

magatartás kialakítása Céljaink megfogalmazásakor figyelembe vettük az egészséges életmód 

alapelveit, saját lehetőségeinket, iskolánk környezeti adottságait. Előnyünk, hogy az iskola két nagy 

udvarral, és egy ún. „zöld udvarral” is rendelkezik, ahol sportolhatnak, mozoghatnak tanulóink. A 

környezeti nevelés az iskolai oktatással egységet alkot, hat a gyermekek teljes személyiségére. A 

motiváció kialakítása, megőrzése és fejlesztése minden életkori szakaszt átívelő célunk, mely egyben 

biztosítja a folyamatosságot nevelésünk során. Céljaink megfogalmazásakor figyelembe vettük a 

pedagógusok véleményét is, hogy elérhetők, teljesíthetők legyenek. 

2022/2023 tanévben kitűzött feladatainkat eredményesnek tekintjük, ha: 

- a helyes szelektív hulladékgyűjtést megtanulják az első osztályosok is, és csökken az oda 

nem illő hulladék mennyisége a kihelyezett gyűjtőkben, 



- honlapunk ökosuli  információi minden eseményünk után egy héttel frissül az új képekkel 

és információkkal, 

- udvarunkban fellelhető szemét mennyisége csökken az előző évhez képest, 

- papírgyűjtések alkalmával fenntarthatóságról kialakult képük is formálódjon, 

- környezetvédelmi járőrszolgálatban az osztályok tanulóinak fele részt vegyen, 

- 2 új madáretető kihelyezéséről az egész iskola értesüljön, 

- intézmény dekorációja gondolatébresztő és szemléletformáló legyen, 

- csapatversenyeken évfolyamonként legalább 2 csapat részt vegyen,  

- agrár ismeretterjesztésen legalább egy évfolyam tanulói és a természetbúvár szakkör tagjai 

részt tudjanak venni, 

- felső tagozat tanulói kirándulást tegyenek Monor város természetvédelmi terültén, 

Városréten, 

- fenntarthatósági témahét alkalmával az egész iskola minden tanulójának bővüljenek 

információi a témával kapcsolatban,  

- plakátkészítéseken, rajzpályázaton, faliújság készítésen át a tanulók szemléletének 

formálása, 

 

Időpont Feladat Felelős  

2022. augusztus 
25. 

Az ökoiskolai munkaterv elkészítése a 
2022/2023-os tanévre 

Pintér-Várkonyi Zita  

2022. augusztus 
26. 

Munkaterv ismertetése, felelősök és 
határidők kijelölése 

munkacsoport tagjai  

2022. 
szeptembertől 

Szelektív hulladékgyűjtés az iskolában – 
veszélyes hulladék gyűjtése (szárazelem) 

Kiss Jánosné képet készíteni kell 

2022. szeptember 
1-től 

A iskolaudvar egész évben való 
karbantartása, gondozása, faültetés 
 

Sziládi Ferenc, Pintér-
Várkonyi Zita 

Faültetést megkérdeni 
Ilditől 

2022. szeptember 
1-től 

Honlap öko információinak frissítése Bérdiné Haulits Diána Dia folyamatos 

2022. 
szeptembertől 

Biológiai gazdálkodási módszerek 
megismerése, kipróbálása 

Bazsik Hortenzia 2022.04.11. 

2022. szeptember 
13-től 

Az iskola környezetének ápolása, 

szemétgyűjtés – az osztályok 

beosztása szerint 

osztályfőnökök szemétgyűjtős 

beosztás 

elkészítése 

(sétálós tesi 

óráknál, felső 

nagyszünetben) 
2022. 
szeptembertől 

A beltéri növények ápolása Palkó-Rácz Erzsébet  

2022. 
szeptembertől 

Fenntarthatósági szemlélet erősítése Pintér-Várkonyi Zita, 
Bazsik Hortenzia 

 



2022. szeptember 
22-23. 

Papírgyűjtés osztályfőnökök  

2021. októbertől Környezetvédelmi 

járőrszolgálat működtetése  

(napelem, világítás, vizesblokkok, 

ajtók – ablakok, szemetelés 

ellenőrzése) 

szaktanárok és kijelölt 

tanulók 

 

2022. 
novembertől 

Az iskolabüfével együttműködve 

az egészségesebb élelmiszerek 
népszerűsítése 

Gellén-Gáspár Alíz  

2022. november 
15-től 

Madáretetők ápolása, újak kihelyezése és 
folyamatos madáretetés 

Pintér-Várkonyi Zita, 
Bazsik Hortenzia, 
Sziládi Ferenc 

 

2023. február Tavaszváró faliújság dekoráció készítése Kovács Krisztina  

2023. február 4. Bolyai Természettudományos 
Csapatverseny (felső tagozat) 

Pintér-Várkonyi Zita, 
Bazsik Hortenzia 

 

2023. március Természetjáró túra, Monor Városrét Pintér-Várkonyi Zita, 
Bazsik Hortenzia, Tamás 
Csilla 

 

2023. márciustól Faliújság frissítése: kiállítások a „jeles 
napokról”  
 

Pintér-Várkonyi Zita, 
Magócsi Hajnal 

 

2023. április 
 

Osztálydekorációs verseny, rajzpályázat 
„Zöld terem” 

Pintér-Várkonyi Zita, 
osztályfőnökök 

 

2023. április 11. Kapcsolat létesítése egy másik 
ökoiskolával 

Bazsik Hortenzia  

2023. április Föld napja dekoráció elkészítése a 
faliújságra 

  

2023. április 25-
29. 

Fenntarthatósági témahét Pintér-Várkonyi Zita  

2023. május 10. Föld  napja – Plakátkészítés, 
fajfelismerés, gondolatindító rádiós 
műsor 

Pintér-Várkonyi Zita, 
Bazsik Hortenzia 

 

2022. június Tantestületi kirándulás tantestület  

 
 


