
MUNKATERV ÖKO 

Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola 

  2022-2023-as tanév 

Bevezetés: 

Az idei tanévben ökoiskolai munkánk tudatosulásában újabb szintre léptünk. 

Az elmúlt 3 tanév tanulságai és a tanév végi ökoiskolai beszámoló elkészítése során 

elhatároztuk, átnézzük és önmagunkra formáljuk az ökoiskolai célokat, feladatokat; így 

a tanévet önképzéssel kezdtük, majd új tevékenységformákat, tennivalókat, mejelenési 

formákat határoztunk el a partnerek körének bővítésével együtt. Szeretnénk ezzel 

hatékonyságunkat emelni a szemléletformálás  minőségi és mennyiségi terén is. 

Az iskolánk alapdokumentumaiban (PP és munkaterv ) megtalálhatóak a fenntarthatóságra való 

nevelés elemei, céljai, feladatai. Az iskola pedagógiai programja kiemelten képviseli a 

fenntarthatóságra nevelés célkitűzéseit. A munkaközösségi munkatervek kapcsolódnak az 

iskola fenntarthatósági nevelés munkatervéhez. A diákönkormányzat bekapcsolódik a 

fenntarthatóságra nevelésmunkatervben megjelölt feladatok, tevékenységek lebonyolításába, 

önálló feladattal is rendelkezik a fenntarthatóságra nevelés terén. 

Alapvető célkitűzések: 

 Szemléletformálás, környezettudatosságra nevelés, a fenntartható fejlődés elveinek 

érvényesítése a napi gyakorlatban. 

 Tanítványaink szüleinek bevonása az intézmény környezetvédelmi, valamint 

fenntarthatóságra nevelés tevékenységébe. 

 A környezetkímélő magatartás legyen meghatározó erkölcsi alapelv egyéni és 

közösségi szinten egyaránt. 

 Legyen szempont az újrahasznosítás. 

 A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, 

gyarapításába. 

 A környezetvédelmi tevékenység folyamatos továbbfejlesztése, a tervezett 

feladatok esetében a megjelölt határidők betartása. 

 Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére 

való törekvés váljék meghatározóvá. 

 A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód 

kialakítása, elmélyítése, együttműködve a szülői házzal társadalmi szervezetekkel. 

A fenntarthatóság pedagógiáját szolgáló kiemelt tevékenységeink: 

o A „jeles napokról” műsorokkal, akciókkal, versenyek és kiállítások szervezésével 

emlékezünk meg. 

o Minden tanévben Egészségmegőrző napot tartunk. 



o Rendszeresen látogatjuk a múzeumokat és az arborétumot, tanulmányi kirándulásaink 

tematikájában is megjelenik a fenntarthatóság témája. 

o Kiemelt hangsúlyt fektetünk arra, hogy a tanulók ismerjék meg, és legyenek büszkék 

községünk és a közeli Dunaújváros és megyénk természeti és kulturális értékeire. 

o Tanulóink minden évben aktívan és eredményesen vesznek részt Magyarországi 

Vöröskereszt Elsősegélynyújtási versenyén Dunaújvárosban több csapattal. 

o Hősképző szervezése minden felsős osztálynak -  újraélesztési tanfolyam évente 

o Az újrahasznosítható hulladékok közül évente papírt gyűjtünk, a község lakóinak 

részvételével. 

o  Folyamatosan zajlik a használt elemek gyűjtése is, szintén nyitott formában. 

o Használtolaj gyűjtést szervezünk az iskola udvarán, elemgyűjtés az iskola bejáratánál 

o A szelektív hulladékgyűjtés programunkban szerepel a komposztálható hulladék 

gyűjtése és az udvari komposztálóban való elhelyezése 

o  Kupakgyűjtési verseny osztályok között, a műanyag PET palack szelektív gyűjtése 

o Papírhulladék, műanyag szemét, ételmaradék szelektív gyűjtése 

o Környezetvédelmi programunk már sok éve eredményesen működik. 

o Folyamatosan részt veszünk ökológiai jellegű rajz és irodalmi pályázaton. 

o Ökoőrjárat szervezése, üzemeltetése 

o Az iskola környékének tisztán tartása, takarítási akció szervezése. 

 

Tanítási órák és iskolában töltött időszak nevelési- oktatási feladata: 

 a tanítási órákon minden tantárgy használja fel a környezettudatosság kialakításához 

kapcsolható oktatási tartalmakat 

 a tanítási órák előtt, közötti szünetekben és utána a környezet a termek, udvar 

tisztántartása, védelme, szépítése, tudatos- környezetkímélő használata minden 

pedagógus és diák feladata: joga és kötelessége. 

 a módszerekben a kooperatív tanulásszervezés, a projekt módszer, a témanapok 

kerüljenek hangsúlyossá, a diákok igényelhetik e technikák használatát, és a 

tananyagokhoz kapcsolódóan további témák tananygab kerülését, tárgyalását. 

  az órák levezetése az osztálytermeken kívül is történjen - élményközpontú oktatás  

  a változatos módszerek alkalmazása az egész oktatási-nevelési rendszert jellemezze 

  különböző anyagok újrahasznosítása technikaórákon. 

 

Tanórán kívüli tevékenységek, programok, ünnepélyek 

Legfontosabb céljaink, feladataink: 

A. Tanulóink környezettudatosságának fejlesztése: 

 alapvető elméleti és gyakorlati ismeretek átadása a környezetvédelemmel kapcsolatban, 

 környezettudatos magatartás terjesztésére való igény kialakítása, alkalmazása a 

hétköznapokban, a tanulói aktivitás növelése, szülők bevonása 

 a Diákönkormányzat segítségével is népszerűsítjük ZÖLD programjainkat, 

 a pedagógusok és a technikai személyzet példamutató magatartása. 



B. Iskolánk környezettudatos tevékenységeinek folyamatossá tétele: 

 szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása, alkalmazása ( papír, komposztálható étel, 

műanyag külön-külön minden osztályban- teremben) 

 az iskolán belüli és iskola körüli zöld területek ápolása 

 az iskola környezetének tisztán tartása 

 madáretetés 

 víz- és energiatakarékosságra való törekvés a mosdókban és termekben, folyósókon 

 általános takarékossági elvek működtetése környezetünk védelme érdekében 

 környezetbarát közlekedés tárgyi feltételeinek használata: biciklitároló, gördeszkatároló 

 „élősarok” kialakítása minden teremben, folyóson, aulában 

 

C. Környezettudatos szemléletet népszerűsítő iskolai programok szervezése, pályázatok 

és versenyek keresése: 

 pályázatok,( környezetbarát udvari játékelem keresése, készítése) 

 versenyek 

 projektnapok: civil szervezetekkel való kapcsolatok kialakítása, ápolása 

 kampányokokhoz csatlakozás és megvalósítás, fenntartásuk (Pl: Újraélesztés) 

D. Az egész tanév során megvalósuló tevékenységek 

- Szelektív hulladékgyűjtési program, használt elemek és kupakok visszagyűjtése a 

fölszinti aulában elhelyezett tárolóban, sütőolaj gyűjtése az udvaron 

- Madáretetés az iskolaudvaron, madáretetők készítése 

- Az ültetett növények gondozása osztályszinten és az ÖKO-szakkör segítségével a tanév 

során 

- Tantermek, folyosók dekorációja, folyamatos gondozása a tanulókkal közösen 

- A mellékhelyiségek kulturált használata, a higiéniás alapkövetelmények ismeretének 

elmélyítése és betartása 

- Kerékpártároló rendszeres használata, biciklizés népszerűsítése  

- Az ÖKO-faliújság aktuális „zöld” információkkal történő frissítése a tanulók 

bevonásával 

E. Környezet-, természet- és egészségvédelemmel kapcsolatos iskolai programok: 

 Konténeres papírgyűjtő verseny 

 Takarékossági világnap 

 Állatok világnap 

 Karácsonyi kézműves foglakozás természetesés újrahasznosított alapanyagokból és ehhez 

kapcsolódó Adventi vásár 

 Egészségmegőrző projektnap 



 Víz világnapja 

 A Föld napja 

 Madarak és fák napja 

 Kis erdei tábor – napközis tábor 

 Az egészséges táplálkozási szokások, egészséges életmód népszerűsítése 

 Gyümölcs, almaprogram 

 Egészséges táplálkozás – kenyér, méz, zöldségek, csírák, tej 

Hagyományosnak számít az év során a Jeles napok ünneplése: az Állatok Világnapja, A Víz 

Világnapja és a Föld Napja valamint a Madarak és Fák Napja számít ide. Rendszeres az udvar 

takarítása akár osztályokkal, akár kisebb csoportban valósul meg. A madáretetés is a téli 

mindennapok része. A programok dokumentálása folyamatos, az online térben honlapunkon és 

az iskola Facebook csoportjában is. 
 

 

ÖKO- tanári - munkacsoport 

Felelős vezető: Masinka Kitti, Födrajz tanár 

 a munkacsoport tagjai: 

 Hartyányi Edit, Osztályfőnöki munakközösségvezető 

 Császár Mónika Ilona, Rajz, Technika tanár 

 Kovácsné Nagy Anikó, Informatika tanár 

 Laknerné Radó Veronika, Matematika tanár 

 Lóki-Takács Brigitta, tanító 

 Dógi Róza, takarító 

 Pötör Krisztián, karbantartó 

 Fazekas Zsoltné, intézményvezető 

 

DÖK Öko - munkacsoport tagjai, azaz a  DÖK őrjárat tagjai: 

DÖK vezető :Deák Tamara  

Tagok: Fábián Vince, Kiss Gréta Hella, Györe Levente, 

Hanol Zita, Retek Zsombor, Lóki Léna, Major Zsófia 

 



Szokásunkhoz híven a tanévet úgy kezdjük, hogy átgondoljuk, mely programokat, témanapokat 

tudjuk megtartani, szervezni az év során úgy, hogy egyrészt kövessük az évek óta fennálló 

hagyományokat, de új színt is vigyünk a megszokott éves programsorozatba. 
 

Zöld osztály program – 2022/2023-as tanév tervezet 

A program célja, az Ökoiskola alapelveihez kapcsolódó események, tevékenységek lebonyolítása, az 

osztályközösségek bevonásával, összekovácsolásával a tanulók környezettudatosságának elősegítésére, 

A PONTRENDSZERBEN való díjazással is motiválva és mérhetővé téve. 

 

Időpont Program elnevezése Leírás 

Szeptember  Hagyd otthon a 

verdát! 

A szeptember 22.-én jegyzett ”autómentes-naphoz” 

kapcsolódva, az osztályok ösztönzése arra, hogy a tanulók 

ne autóval, hanem valamilyen másfajta közlekedési 

eszközzel érkezzenek a jelzett napon az iskolába.  

Október Állatok Világnapja Az október 4.-én tartandó Állatok Világnapjához kötődve, 

az osztályok állateleséget gyűjthetnek, melyekkel a téli 

madáretetőket fogjuk feltölteni, illetve egy kiválasztott 

állatvédő szervezetet támogatni.  

November Hulladékcsökkentés 

hete nov.19.-27. 

Ezen nemzetközi héthez kapcsolódva, kupakgyűjtési 

versenyt hirdetünk osztályonkénti részvétellel. Az 

összegyűjtött kupakokat jótékony célra ajánljuk fel.  

December Téli madáretetés Madáretetők készítése (technika óra), és kihelyezése, 

valamint az Állatok Világnapja kapcsán gyűjtött eleséggel 

való feltöltése.  

Január ”Meghúzzuk a 

nadrágszíjat!”  

Osztályszintű plakátkészítési verseny, melynek célja, a 

takarékossághoz kapcsolódó plakátok létrehozása, melyek 

újrahasznosított anyagokból készülnek. (újságpapír, 

megmaradt csomagolópapír, kupak, műanyag üveg, 

ruhaanyag stb.)  

Február Ültessünk palántát! Az osztályok külön virágládákba palántákat ültetnek, és 

nevelgetik, melyek majd a ballagási ünnepség és utána 

iskolánk díszei lesznek.  

Március Vigyázzunk a vízre! Esővízgyűjtők kihelyezése az iskola udvarára, ezek 

dekorálása és az esővíz felhasználása a nevelgetett 

növények öntözésére. Komposztáló újraélesztése. 

Április Értékes Földünk! Komposztáló újraélesztése. Iskolai szintű nagytakarítás az 

összes osztály részvételével.  

Május Természetjárás, 

kirándulás – Ismerd 

meg környezeted 

élővilágát!  

Iskolai szintű szakmai kirándulás (magánállatkert, 

vadaspark, arborétum), saját környezetünk értékeinek 

megismerése.  

 

Öko - faliújság készítése, ahol az osztályok gyűjthetik a ”Zöld pontjaikat”, illetve az aktuális 

eseményekhez kapcsolódó kép-és infoanyag kerülne itt megosztásra.  

 



 

KIBŐVÍTETT ÖKOISKOLAI PROGRAM 

Idő Tennivaló Felelő

s 

Célcsoport Sikerkritéri

um 

Szeptem
ber 

1. Öko munkacsoport újraalakulása Fazeka
s 
Zsoltné 

Nevelőtestület 
DÖK, technikai 
személyzet 

megalakulás 

 2. Öko munkaterv elkészítése Fazeka
s 
Zsoltné 

Nevelőtestület 
DÖK, technikai 
személyzet 

munkaterv 

 3. Udvari szemétszedés megszervezése Pötör 
Krisztiá
n 

DÖK terv megléte 

 4. Szelektív hulladékgyűjtés 
megszervezése 

Pötör 
Krisztiá
n 

DÖK és diákok, 
szülők 

Gyűjtők 
kirakása,  

 5. Ökoiskolai munka bemutatása a 

nevelőtestületnek 

https://kiadvany.suliszerviz.com/kiadv

anyok/11-kiadvany-2015/254-2015-

neder-katalin-a-fenntarthatosag-

pedagogiaja-az-okoiskolak-szerepe-a-

koz 
 

Fazeka
s 
Zsoltné 
Masink
a Kitti 

Nevelőtestület új célok és 
feladatok  
megtalálása, 
vállalása, 

 6. Fenntarthatósági célok 

megismertetése a diákokkal 

Masink
a Kitti 

DÖK és OFŐK diákok 
tudása 

 7. Kulináris Kavalkád Fazeka
s 
Zsoltné 

Nagyvenyim 
lakosai, NTFE 
Egyesület 

műsor 
bemutatása 

 8. Autómentes nap 
Hagyd otthon a verdát! 

Masink
a Kitti 

Egész iskola 50%-a isk. 
tagjainak 

 9. . A világ legnagyobb tanórája Hartyá
nyi Edit  

Minden osztály Megtekintése
k 

 Szüreti bál az óvodában Pötör 
Emese 

1. évfolyam Együttműköd
és 

 
Öko-faliújság frissítés 
 

Masink
a Kitti 

DÖK faliújság 
megléte 

 
Öko őrjárat megszervezése 

Császár 
Mónika 

DÖK terv megléte 
és első 
bejárás 

 
Iskolai élősarkok ápolása 

Masink
a Kitti 

osztályok megvalósulás 

 
Iskolai bejárat berendezése - őszi téma 

Császár 
Mónika 

Rajz és 
Kézműves 
szakkörös 
diákok 

megvalósulás 

Október 1. Állatok világnapja rajzverseny alsó 
tagozat és Óvoda együtt 

Császár 
Mónika 

1. évfolyam és 
óvodások 

Rajzkiállítás 

https://kiadvany.suliszerviz.com/kiadvanyok/11-kiadvany-2015/254-2015-neder-katalin-a-fenntarthatosag-pedagogiaja-az-okoiskolak-szerepe-a-koz
https://kiadvany.suliszerviz.com/kiadvanyok/11-kiadvany-2015/254-2015-neder-katalin-a-fenntarthatosag-pedagogiaja-az-okoiskolak-szerepe-a-koz
https://kiadvany.suliszerviz.com/kiadvanyok/11-kiadvany-2015/254-2015-neder-katalin-a-fenntarthatosag-pedagogiaja-az-okoiskolak-szerepe-a-koz
https://kiadvany.suliszerviz.com/kiadvanyok/11-kiadvany-2015/254-2015-neder-katalin-a-fenntarthatosag-pedagogiaja-az-okoiskolak-szerepe-a-koz
https://kiadvany.suliszerviz.com/kiadvanyok/11-kiadvany-2015/254-2015-neder-katalin-a-fenntarthatosag-pedagogiaja-az-okoiskolak-szerepe-a-koz


 2. Állatok világnapja- adománygyűjtés az 
Első Magyar Állatjogi Alapítvány számára 

Császár 
Mónika 

egész iskola és 
szülők 

Adományok 

 3. Hulladékból hasznosat –kiállítás 

szervezése, meghirdetése 

Császár 
Mónika 

technika 
tanárok és 
osztályok 

megvalósulás 

 4. Udvari szemétszedés Pötör 
Krisztiá
n 

DÖK megvalósulás 

 5. Madáretetők előkészítése, 
madáreleség kirakása 

Masink
a Kitti 

DÖK etetők 
kihelyezése 

 Erdők Hete - Kirándulás a kierdőnkben, 
Arborétumunkban 

Hartyá
nyi Edit 

osztályonként minden 
osztály részt 
vesz 1 órás 
séta- 
böngészés 

 
Öko-faliújság frissítés 
 

Masink
a Kitti 

DÖK megvalósulás 

 
Tök jó nap! és Tök buli 

Hartyá
nyi Edit 

minden osztály tökfaragó 
verseny és 
díjak 

 Komposztálás hete – Komposzt 

ünnep 

https://humusz.hu/komposztalj/felhivas 

   

 Kézmosás világnapja 

https://cseppek.hu/cikk/121282019-

oktober-15-kezmosas-vilagnapja 

   

Novemb
er  

Hulladékcsökkentés hete nov.19.-27. 

Program 
Masink
a Kitti 

környezetismer
et, 
természettudo
mány és 
technika 
tanórák 

tanórák 
megtartása 

 
Udvari szemétszedés 
 

Pötör 
Krisztiá
n 

DÖK megvalósulás 

 Madáreleség készítés a napköziben 
 

Fábián 
Krizstin
a 

napközis diákok eleség 
elkészítése és 
kirakása 

     

Decembe
r Öko-faliújság frissítés 

 

Lóki-
Takács 
Brigitta 

ÖKO szakkör faliújság 
elkészülte 

 
Udvari szemétszedés 
 

Pötör 
Krisztiá
n 

DÖK megvalósulás 

 
Részvétel a NTFE Vízgazdálkodási 

Konferenciáján 

Fazeka
s 
Zsoltné 

tanárok tanárok 50%-
a megjelenik 

https://humusz.hu/komposztalj/felhivas
https://cseppek.hu/cikk/121282019-oktober-15-kezmosas-vilagnapja
https://cseppek.hu/cikk/121282019-oktober-15-kezmosas-vilagnapja


 Adventi hétvége – öko ajándékok 

készítése, eladása 
 

Lukács
né Sz. 
Anikó 

egész iskola Adventi vásár 

 Idősek Karácsonya 

a Szent Ferenc Szeretett Otthonban 
 

Markót
h Luca 

3.b megvalósulás 

 
Madáretetés folyamatos 
 

Pötör 
Krisztiá
n 

DÖK etetés 

 Adománygyűjtés – Karácsonyra a 

Nagyvenyimi Vöröskereszt 

alapszervezetének 

Lóki- 
Takács 
Brigitta 

Egész iskola az 
adományok 
átadása 

Január Öko munkacsoport megbeszélés, félévi 
beszámoló 

Fazeka
s 
Zsoltné 

Pedagógusok beszámoló 

 ”Meghúzzuk a nadrágszíjat!”program Lóki- 
Takács 
Brigitta 

osztályok 
közötti verseny 

megvalósulás 

 Öko faliújság frissítése Masink
a Kitti  

DÖK ÖKO mkcs. elkészül 

 Magyar Kultúra napja 
MŰSOR 
VERSENY 

Lóki –
Takács 
Brigitta 
Fazeka
s 
Zsoltné 

egész iskola műsor 
megtekintése 
verseny 

Február Ültessünk palántát! Masink
a Kitti 

osztályok 
közötti verseny 

palánták 
száma 

 Farsang a nagycsoportos óvodásokkal 
együtt 

Kissné 
S Gy. 

alsó tagozat megvalósulás 

 Valentin napi verseny, és diszkó Masink
a Kitti 

felső tagozat megvalósulás 

Március Vigyázzunk a vízre! 

 
   

  

Az újrapapír napja 
https://fna.hu/hir/ujrapapirnap 

   

 Beporzók napja    

 Víz világnapja    

 Energiatakarékossági világnap 

– faliújságra oktató anyag készítése 

és link gyűjtemény megjelölése, 

vetélkedő szervezése  
 

   

 Házi versenyek : környezetismeret, 

biológia 

kémia,  

földrajz 

   

 A Föld órája megemlékezés a    

https://fna.hu/hir/ujrapapirnap


nagyszünetben  

Faliújság – tájékoztató és link 

gyűjtemény 

 Hősképző – elsősegély- nyújtási 

alapismeretek- Vöröskereszt 

Nagyvenyimi Alapszervezet 

Fazeka
s 
Zsoltné 

felső tagozat megvalósulás 

Április Értékes Földünk!    

 Húsvéti előkészületek – dekoráció 

Tojásfestés hagyománya, kis kosarak 

készítése 

ünnepkör alatt folyamatos – 

fenntartható-újrahasznosított – 

elrakható- újrafelhasználható 

dekoráció készítése a tantermekbe, 

ablakokra, folyósókra, aulákba, 

szélfogókba-bejárathoz 

 
 

Császár 
Mónika 

  

 FenntarthatóságiTémahét Lukács
né SZ A 

  

 A Föld napja 

szemétszedés – az iskolában, udvarán 

és környékén 

Pötör 
Krisztiá
n 

  

Május Madarak és fák napja 

– faliújságra oktató anyag készítése 

és link gyűjtemény megjelölése 
https://www.mme.hu/ 

Pötör 
Emese 

  

 Klímaváltozási akciónap 

– faliújságra oktató anyag készítése 

és link gyűjtemény 

Gyereknap a Műv. Házzal és az 

Óvodával együttműködésben 

Lóki 
Takács 
Brigitta 

  

 Természetjárás, kirándulás – Ismerd 

meg környezeted élővilágát- 

GYEREKNAP 

1. Alsó Nagyvenyimi Arborétum 

2. Felső Dunaújvárosi Arborétum 

Kolárné 
PE 

  

Június 
 

Gyermek napi kirándulás az arborétumba Hartyá
nyi Edit  

felső tagozat  

 Gyermek napi játszóház  Lóki- 
Takács 
Brigitta 

alsó tagozat műsor 

 Pedagógus nap a DÖK szervezésében 
cserepes virággal 

Hartyá
nyi Edit 

műsort adó 
diákok 

virág 

 Évvégi beszámolók    

 Öko tábor szervezése, megtartása Lukács
né 
Székely 
Anikó 

alsó tagozat 40 fő diák 10 
fő pedagógus 
részvétele 

https://www.mme.hu/


 


