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Tagjai: 

1. Bernáth Ildikó - iskolapszichológus 

2. Dékányné Varga Krisztina - vizuális kultúra 

3. Fehérné Horák Judit - magyar nyelv és irodalom - angol  

4. Gladkov Hajnalka - biológia -kémia 

5. Hajdu Ágnes - magyar nyelv és irodalom - ógörög 

6. Hűbér Magdolna – matematika-fizika 

7. Imre Zoltán –ig. h., angol  

8. Janicsek Johanna - laboráns 

9. Nagy Eleonóra - magyar nyelv és irodalom - történelem 

10. Németh Tibor-karbantartó 

11. Németh-Nusser Katalin – biológia-környezettan 

12. Sete Krisztina - földrajz 

13. Széplaki Éva- takarítás  

14. Vékonyné Szoboszlai Éva - könyvtáros 

 

A második ökoiskolai munkatervünk már úgy készül, hogy egy év után az előző tanév végén összeállítottuk 

az Ökoiskolai pályázatunkat, melyet szeptember 30-ig szeretnénk benyújtani. Folytatni szeretnénk azokat a 

programokat, melyek az előző tanévben sikeresek voltak. A 2014/15. tanévben a középpontban a közvetlen 

környezetünk rendezése, a szelektív hulladékgyűjtés kialakítása volt a célunk. Ebben a tanévben a témánk, 

ami köré szervezzük a programjainkat, a FOGYASZTÁS lesz. 

I. Egész tanévet átívelő tevékenységek 

1. Az iskola a hátsó bejáraton keresztül, avagy a hulladék útja program 

Minden évben két osztályfőnöki órát szánunk arra, hogy az iskolán belül megismertessük a bejövő 

osztályokkal(5. a,b; 9. ny.) az általuk kidobott hulladék sorsát! Az osztályfőnököket megkérjük arra, hogy 

lehetőlegkét egymást követő osztályfőnöki órát szánjanak erre.  

Az első osztályfőnöki óra - takarító néniket felkértük, hogy mutassák be, hogyan takarítják ki az 

osztálytermeket és kezelik, válogatják a hulladékot. (Megmutatják a termekben a tennivalókat, majd kint a 

hátsó udvarban is a szelektív gyűjtőket.) – fakultatív A nap végén a gyerekek takarító néni felügyelete 

mellett kitakarítják az osztályt. 

A második osztályfőnöki óra – Az Aries Kft-nél tett látogatás során követhetik a gyerekek az összegyűjtött 

hulladék további sorsát. A látogatás során egy kérdéssorra válaszolnak a gyerekek a különböző 

hulladéktípusok hasznosításával kapcsolatban. Kérem az osztályokat, hogy néhány fotót a látogatásról 

töltsenek fel az Ökoiskola/ Hulladék útja mappába. 

 

2. LegZÖLDebb osztály verseny – első három helyezettet jutalmazzuk (tanulmányi nap, fagyi 

utalvány, vándorkuka) 

Az egész tanévben zajló pontverseny során keressük a legZÖLDebb osztályt. Folyamatosan lehet pontot 

szerezni rendben hagyott osztályteremmel. Az osztályba tetszőleges időpontban állít be a kuka-kommandó 

és ellenőrizi az osztály fenntarthatóságát (szempontok: padló tisztasága, asztal tisztasága, padban hagyott 

szemét, a terem általános rendje, székek feltéve –nap végén, növények állapota, lámpák le vannak-e 

kapcsolva). 
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A pontszerzésre számos más alkalom is kínálkozik majd a tanév során.  

Pontszerzési 

lehetőségek 

  Szempontok, lehetőségek 

Környezettudatos 

osztálytermünk 

Bármilyen időpontban jöhetünk! Szeptember 2. hetében 

kezdünk! 10pon/hét 

RAK-LAP, ökofaliújság, 

honlap 

Egész évben lehet hozni anyagokat a különböző rovatokhoz. 2-5 

pont 

Fűszerkert gondozás Gyomlálás, ültetés, begyűjtés 5-15 pont/ tanév 

Madárgondozás (etető, 

itató, odú),  

Egész évben itatók feltöltése, okt.-márc. etetők feltöltése, február 

odúk kihelyezése 

Zöld gerilla akció! 

(lehullott levél gyűjtése, 

Te szedd!, stb.) 

Egész évben lehet. Ketten, hárman, fél osztály, egész osztály 

beleveti magát egy akcióba. Dokumentálni kell (fotó)! 

5pont/akció 

Osztálydekoráció Újrahasznosított, környezetbarát anyagok használata 2 pont 

Bringázz a suliba!1.- 

Szept. 22., Autómentes 

világnap 

Pontszerzés –Minden kerékpáros 1 pont, összesített km-ek után 

is jár pont;  + felnőttek adományozott pontjai 

ZÖLDfenyő verseny Kivágott fenyőfára nem adunk pontot… 

Tervezd újra! Már hagyományos a BKTN keretében meghirdetett versenyen 

való részvétel 

Bringázz a suliba!2.- 

Ápr. 22., Föld napja 

Pontszerzés –Minden kerékpáros 1 pont, összesített km-ek után 

is jár pont;  + felnőttek adományozott pontjai! 

ZÖLD ballagás Többször is használható díszítő elemek, hulladékból készített, 

esztétikus kiegészítők dekorációs anyagok, gyökeres növények 

Egyéb Ha évközben eszünkbe jut még valami... 

 

 

 

3. Ebben a tanévben szeretnénk a legzöldebb tanárit is megtalálni. Nem akarjuk a kollégákat egész 

évben leterhelni. Egy felmérést szeretnénk a kollégákkal kitöltetni, melyet aztán 6 hét múlva 

megismételünk. A legzöldebb tanári címet elnyerő tanári egy szép oklevél és egy diós-mogyorós 

torta várományosa! 

4. A saját rendezvényeinken elvárjuk a saját pohár, félig még jó papír használatát, amennyiben 

lehetséges saját készítésű sütemények, szendvicsek kínálását (gilice avató, gólya avató, kiállítás 

megnyitók, foci- és röpiláz, érettségi)! A rendezvények lebonyolításához segítségül egy-egy ÖMCS 

tagot delegálunk, és előzetes tájékoztatást adunk a résztvevő osztályoknak, szülőknek. 

 

5. Közösségi munka végzésre is lehetőségeket kínálunk úgy mint: 

 fűszerkert gondozás – egész tanévre lehet elvállalni, 2-4 fő, rendbetétel, ültetés, 

gyomtalanítás, locsolás, szedés, szárítás – 10 óra/ tanév – Németh Tibor (kinti rész),  

Németh-Nusszer Katalin, Nagy Eleonóra, Hajdú Ágnes (benti rész) 

 komposztálás –a lehullott lomb komposztálható, ezeket össze kell gyűjteni és a 

komposztálóba hordani, ezt forgatni, ill. locsolni kell. Ezen feladatok elvégzésére lehet 

jelentkezni Németh Tibornál 1-1 óra alkalmanként. 

 „Ent-nevelő program” =faültetés, gondozás az első két évben, projektnapló – fajlista 

ajánlat 
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 madárgondozás –Az iskola belépett a madárbarát kert programba, ennek feltétele etetők, 

itatók és odúk kihelyezése és működtetése. Név szerint lehet vállalni etető, itató feltöltést 

– kicsiknek madaras kitűző, nagyoknak 5 óra/ év – odútakarítás és kihelyezés 1 óra - + 

pontszerzési lehetőség az osztályoknak mindegyik tevékenység!  

 

II. Az iskola arculata 

Előző tanévben kialakítottuk a RAK-LAP névre hallgató öko-faliújságunkat, újraélesztettük a 

fűszerkertet, kialakítottuk a madárbarát kertünket az iskola udvarán, a könyvtárba külön kiemelt helyen 

szeretnénk az öko-szakkönyveket összegyűjteni, az osztály dekorálásnál a külön értékeltük az újra 

használható ill. újra hasznosított anyagból készült dekorációt. Ezeket tovább működtetjük, ill. idén is így 

értékelünk.  

Elmaradt viszont a Rovarhotel kialakítása, amelyet idén a szülők bevonásával szeretnénk megtenni. Két 

oszlop, darázsgarázs, lyukacsos tégla már van…. 

 

III. Részletes program 

Hónap Tevékenység megnevezése Felelős Határidő 

Augusztus 
Tanári ráhangolódás aug. 25.– 

Fenntarthatóságra nevelés, ökoiskola 
ÖMCS jún. 26. 

szeptember 

Erdei iskola 9. évfolyam –  szept.7-11. 

oköfoglalkozások 

Szép. Zsolt, szervezés, program 

június 26. 

Papírgyűjtés szept. 17. Csernev J.  

Bringázz a suliba!1.- Autómentes nap-

szept.22 

. DÖK 

Imre Z. 

Szept. 14. 

plakátok, honlap – 

felhívás, beosztás, 

kvízkérdések 

összeállítása 
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Giliceavató - szept 25. 

félig használt papír használata, okö-

szemléletű feladatok 

.. 

Csiszár Cs., Schmidt A., 

Soltész Ildikó, Szerticsné 

P. M. 

Hübér M. 

 

szept.11. 

A 6-osok kiadják a 

feladatokat az 5-

seknek 

Szülők tanács; Szülői ért - ökoiskolai 

pályázat ismertetése 

ÖMCS pályázati anyag 

elkészítése aug. 

31. 

október 

Gólyaavató – okt. 2. 

 saját bögre, félig használt papír használata, 

okö szemléletű feladatok 

Helfrich N., Haraszti Zs., 

Scheuer. Zs., Kozma- 

Renge K. 

Sch. M. 

szept.18. 

A 10-esek kiadják 

a feladatokat az 9-

seknek 

Állatok világnapja – okt. 4. (5.) 

- állatok keresése az épületben (több 

száz papír állat figurát rejtünk el az 

épületben) 

- minden tanár az összes óráján 

megemlít egy állatot – állati órarend 

- madárgyűrűzés (MME), madáretetők 

kihelyezése tanítás után 

- rovarhotel összeállítása,  

 

 Sch. M., ÖMCS, DÖK 

Szept. 4. MME –

egyeztetés, állat 

nevek listája, 

figurák kivágása – 

okt. 2.ig, du 

figurák elrejtése 

Gmunden – okt. 7-14. menekültügy, 

fogyasztás Schmidt Anett 

szept. 30. tervezet 

elkészítés 

Fejfedők új szerepben - kiállítás a Gimi 

galériában okt. 28. Dékányné Varga 

Krisztina 

 

november 

Házi vizsgák tételeinek kihirdetése Nov. 2., 

elektronikusan, papír helyett 
vizsgáztató tanárok 

 

 

Osztálydekorációk értékelése nov. 16. 

+ pont újrahasznosított anyagok használata és 

fenntarthatóság gondolatának megjelenése 

esetén 

 

Nagy Eleonóra, G.H. 

 

okt. 12. Értékelési 

szempontok 

közzététele a 

honlapon 

Erasmus program 

településen található hátrányos helyzetű 

iskolával közös program 

 

Soltész I., Schmidt A. 

 

 

 

Program 

kidolgozása aug. 

31-ig 

Ne vásárolj! nap, nov. 27. –  

Aula-vásár , szülők bevonás, Ruhák, 

használati tárgyak csereberéje 

 

Fehérné Horák J., DÖK 

 

Varga K. 

 

Nov. 13. Esemény 

meghirdetése 

honlapon, 

facebookon, 

Fociláz  

DÖK 

Két héttel 

korábban, 

meghirdetés 

lebonyolításról 

rövid terv 
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december 

Iskolagyűlés dec 8., Fények  c. karácsony 

kiállítás megnyitó 

 pontgyűjtő verseny állásának kihirdetése 

Imre Z. 

Dékányné Varga 

Krisztina 

 

ZÖLDfenyő verseny – kész díszek, saját 

készítésű, természetes anyagú díszek – fotó 

készül 

DÖK, H.Á. 

 

Adventi vásár és teaház – szünet előtti 

utolsó héten az aulában, szülők bevonásával 

a 7. osztályosok 
Patai Á., Száger E., 

N.N.K.. 

A hetedikes 

osztályfőnökök. 

előkészítés 

december 

folyamán 

január 
 

 
 

 

február 

Félévzáró értekezlet, febr. 2. 

öko munkacsoport beszámolója 

Sch. M. 

  

 

 

Szülői értekezlet febr.8-12. 

szülők szemléletformálása - HUMUSZos 

kiadvány 

 

Ömcs 

 

Iskolagyűlés febr. 17. 
 

 

BKTN febr.29-márc.4. 

fogyasztással kapcsolatos ea. + foglalkozások Ömcs 
Szervezés az egész 

tanév folyamán 

március 

témanap márc. 5., Szombati tanítási nap - 

fogyasztás, ökológiai  

Grafikai kiállítás- Szövedékek 

 

Ömcs 

Jan. 31. program 

összeállítása 

Víz világnapja, márc. 22. 

- témanap közeli Ráckevei -Dunaág 

natura 2000 területe, a 

szigetszentmiklósi tanösvény – 

természetvédelem szakkörösöknek 

- vízvilágnapi túra-  márc. 19., Ócsai 

tájvédelmi körzet Selyem réti és 

Turján tanösvényén  

 

N.N.K., G. H. 

 

A témanap 

előkészítése a 

hónap folyamán. 

 

A túra 

megszervezése, 

hirdetése márc. 10-

ig. 

Békamentés Sch Zs. 
Szervezés 

februárban 

Föld órája kampány, márc. 24. Sete K. 

márc. 19-től 

folyamatos 

kampány 

április 

Határtalanul program – A víz, ami 

összeköt-a szatmárnémeti Kölcsey Ferenc 

Főgimnázium biológia-kémia tagozat –

kiutazás ápr. 22-25. 

vízminőség vizsgálat Erdélyben, közös 

projekt 

Czita Z., Sch.Zs. Reál 

mk. 

Pályázat 

elkészítése, 

benyújtása 

határidőre. Siker 

esetén szervezés 

folyamatosan 
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kiutazásig 

Föld világnapja ápr. 22. 

Bringázz a suliba! 2 

 

DÖK, Imre Z. 

ápr. 14., plakátok, 

honlap – felhívás, 

beosztás, 

kvízkérdések 

öszeállítása 

május 

Zöld ballagás!  ofők 

Értékelési 

szempontok 1 éttel 

korábban 

Határtalanul program – A víz, ami 

összeköt-a szatmárnémeti Kölcsey Ferenc 

Főgimnázium biológia-kémia tagozat –

máj. 19-22. Fogadás 

 

 

Biodiverzitás világnapja máj.22. (23.) 

Leg ZÖLDebb osztály verseny lezárása, 

eredményhirdetés 

 

 

Sch. M. 

Máj- 20-ig 

eredmények 

összesítése 

Erdei iskola az ötödikeseknek ökoszellemben 
Sch. Zs., 5-kes 

osztályfőnökök 

 

június 

Városi iskola – madárkórház, 

szennyvíztisztító – 10. évf. 
10-es of-ők 

 

Ruhagyűjtés Böjte Csaba alapítványának  
 

Érettségi szervezése Horákné Fehér Judit 
 

 

1. sz. melléklet 

ÖMCS ktgvetése 

ÖKOMUNKACSOPORT KÖLTSÉGVETÉSE 

Tevékenység Mennyiség 
Mennyiségi 

egység Egységár Érték 

színes patron 1 db 10 000 10 000 

papír, írószer plakátokhoz, akciókhoz       15 000 

tiszteletdíjak  (állatok világnapja, témanap)       50 000 

jutalmak (legZöldebb osztály verseny, kvízek) 
      40 000 

benzin ktg       20 000 

madáreleség 8 kg 1 000 8 000 

fűszernövények 8 tő 500 4 000 

képkeretek 10 db 10 000  10 000 

rendezvények       10 000 

függesztő lánc kampókkal       3 000 

Összesen       160 000 

 

Iskolánk kivételezett helyzetben van, mivel tevékenységünket az intézmény School Invest 

Alapítványa (SIA) támogatja.  
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2. sz. melléklet 

Partnerlista 

Ssz. Partner Kapcsolattartó e-mai-/mobil 

1. MME Schmidt Emese 

 

schmidt.emese@mme.hu 

30/853-1373 

2. HUMUSZ Kossár Janka humusz(kukac)humusz.hu  

(06) 1/386-26-48 

3. Kölcsey Ferenc Főgimmnázium, 

Szatmárnémeti 

Elek Imre kolcseyferenc@rocketmail.com 

0261/711929 

4. Cellux - csoport Pais Panni +36 30 288 68 06 

5. Aries Kft. Gergics István 30/584 9235 

6. Interaktív Gazdiképző Kutyaiskola Fábián Gabriella interaktiv.kse@gmail.com 

06-70-319-64-5 

7. Igazgyöngy Alapítvány L. Ritók Nóra postmaster@igazgyongy.axelero.net 

(0036) 54-400-131 

 

 

 

 

 

Kissné Hegedűs Éva 

igazgató 

 Schwarczenberger Magdolna 

öko-munkacsoport vezető 
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