
Öko-munkaterv 2012/2013 
 

Feladat  
 

Dátum-
Határidő  

Felelős  

Öko-munkacsoport  
Tagok: 
Ácsné Molnár Gabriella (ÁMG) 
Borók Edit (BE) 
Horváthné Horváth Zsuzsanna (HHZS) 
Karskó János (sport) (KJ) 
Mácsár Melinda (MM) 
Őri Szilvia (ŐSZ) 
Szabó Ágnes (MM) 

Szept. 15.  
 
 
 
 
 

 
ÁMG 

 
kéthavonta öko-hírlevéllel 
mutatja be tevékenységét 
(az NSJG honlapja, faliújság, 
tanári hirdetőtábla) 
Szerkeszti: 
ÁMG, HHZS, MM 
 
 

Alapdokumentumok     
Az ökoiskolai vonatkozások megjelenítése a 
szaktantárgyi munkatervekben minden tantárgy 
esetében 

Szept. 30. szaktanárok  

Az ökoiskolai vonatkozások megjelenítése a 
helyi tantervekben és a tanmenetekben minden 
tantárgy esetében: 
Matek, fizika, informatika 
Kémia, biológia 
Történelem, magyar, etika 
Nyelvek (angol, német, spanyol) 
Rajz, testnevelés, ének 
Osztályfőnöki 

Okt. 30.  Munkaközös-
ség-vezetők, 
szaktanárok 
 
 
 

 

Az ökoiskolai vonatkozások megjelenítése a 
munkaközösségi munkatervekben: 
Reál 
Humán és nyelvi 
Művészeti 
Osztályfőnöki 

Szept. 30 Munka-
közösség-
vezetők 

 

Ökoiskolai munkaterv készítése és nyilvánossá 
tétele 

Szept. 20.  munkacsoport  

Dök bevonása-ötletek, javaslatok, rendszeres 
összejövetel, DÖK-ön belüli ÖKO munkacsoport 
létrehozása 

Szept. 17. Budai 
Gabriella,  
Csóka 
Barnabás 

Jegyzőkönyv, DÖK 
feladatterv 

Szülők tájékoztatása, ötletek, javaslatok Szept. 17. DH Iskolaszék bevonása 
Öko-faliújság az aulában Szept. 15-től 

folyamatos 
MM, 
 

 

Öko-faliújság a tanáriban Szept. 15-től 
folyamatos 

MM  

Iskola öko-weboldalán zöldhírek, ökocikkek, 
fényképek, munkaterv, stb! 

Szept. 15-től 
folyamatos 

ÁMG 
HZS, MM 

 

Iskolarádió- heti egy nap rendszeresen pl. 
csütörtökönként nagyszünet: öko-híradó 

Szept. 15-től 
folyamatos 

DÖK  

Könyvtár : tematikus adatbázis, gyűjtemény: 
kapcsolódó szakirodalom, filmek, folyóiratok, stb.  

  (könyvtáros)  



 
Együttműködésie: 
Kapcsolatok ápolása civil szervezetekkel: 

– Budakörnyéki Naturparkért 
Szövetség 

 
– Állatmenhely TordasZoo 

 
 
 
 

– Budavidék Zöldút Szövetség 

Folyamatos MM 
HZs 
ÁMG 

Közös programok: 
-előadások, mammutfenyők 
környékének tisztántartása,  
 
-őszi és tavaszi 
adománygyűjtés az 
állatoknak, és látogatás 
Tordasra, állatvédelmi 
előadás tartása nálunk 
-közös biciklitúrák, a 
zöldutak karbantartásában 
segítség  
 

Kapcsolat külső partnerekkel: 
• Általános iskoláknak: nyílt napon hangsúlyt 

fektetni a környezettudatosságra. 
(bemutatóóra témaválasztásában) 

• A külföldi középiskolákkal való 
kapcsolatokban a fenntarthatóságra is 
hangsúlyt helyezni (Comenius, Nagyvárad ) 

 
 
 

• A városi rendezvényekbe bekapcsolódni 

Folyamatos  
 
 
 
Székelyné 
Szentpéteri 
Mária, 
Baumgartner 
Szilvia 
DH 

 

Pedagógiai munka, az iskola működése 
Iskolazöldítés: 
Felesleges vagy nagyra nőtt növények átvétele: 
osztálytermek és folyosók díszítése: természetes 
anyagok, környezetvédelem szempontjai, stb.  

 
Folyamatos 

 
Osztály-
főnökök 

 
Meghirdetni az iskolában, 
esetleg a városban 

Dekoráció: az osztálytermek dekorációjában 
fontos szempont a környezettudatosság 
megjelenése, zöldsarkok kialakítása, természetes 
anyagok használata, a szelektív hulladékgyűjtés 
kultúrált formájának ösztönzése. 

Október 
(folyamato) 

Osztály-
főnökök 

 

Komposztáló az iskolaudvarban: őszi avar, 
lemetszett ágak + komposztálható hulladék külön 
gyűjtése az aulában. 

tavasz   

Az iskola kertjében már ősszel három madárodú 
kihelyezése különböző méretben. A madáretetőre 
szálló madarakat lehetne fényképekkel dokumentálni, 
meghatározni, a honlapon bemutatni.  

november   

Faültetés az Ökoiskola cím megnyerése alkalmából ősz MM, DH  
A fénymásoló papír-fogyasztás csökkentése, a 
kétoldalas papírhasználat ösztönzése  
 

 ÁMG, MM (pl. selejt papírok röpdolgozat 
írásra tökéletesek – külön 
gyűjteni a fénymásoló mellett, 
tanáriban). 

A vetélkedõk, versenyek, projekt nap 
szervezése NSJG napok alkalmából  

március SZÁ, BE  

Előadásokon, versenyeken, kiállításokon való 
részvétel az év során ( kutatók éjszakája, 
atomoktól a csillagokig) 
Nemzetközi akciók figyelemmel kísérése a net-
en,bekapcsolódás ezen programokba 

folyamatos ÖSZ  

Egészséges életmódhoz kapcsolódó programokon,  
versenyeken való részvétel 

 SzÁ  

Véradónap szervezése a Magyar Vöröskereszt 
támogatásával a felnőttkorú lakosság 
bevonásával. 

tavasz SzÁ, ÖSz  



Szelektív hulladékgyűjtés Folyamatos 
 
Okt.,-Ápr. - 

 
 
KJ 

Pet-palack, kupak, elem, 
fémdoboz 
Évente két alkalommal 
papírgyűjtő hét szervezése az 
iskolában, meghirdetése 
Budakeszin 
 

Gyalog- és kerékpártúrák szervezése   MM, ÁMG havonta 1-2 szombaton, 
valamint a sportnap 
(október) és az NSJG napok 
(március) keretében túra a 
környező hegyekben. 
tanárok+diákok  

Sokféle sporttevékenység biztosítása – 
tornatermi és szabadtéri, külsőhelyszíni,   
(Fűzfa Kupa- Budakeszi Röplabda Torna, Bécs-
Pozsony-Budapest Ultramarathon kísérő futás, 
Makkos-futás, streetball, kerékpárverseny, 
pingpong, kosárlabda, tanár-diák foci, …) 

 
 
Szept.16. 

KJ, Breimann 
Erzsébet 
ÁS 

Mellékelt program szerint 

Ökoiskolai projektnap: 
Üzemlátogatások szervezése, szennyvíztelepek, 
természetvédelmi területek, nemzeti parkok 
felkeresése 

Április 22. (a 
Föld napjához 
kapcsolódva) 

SzÁ 
Osztály-
főnökök 

 

Öko-mozi: pl. kéthetente csütörtökön 2-től: 
Film+tea, gyümölcs 

folyamatos DÖK, BG 
ÁMG 

 

Kapcsolódás jelesnapokhoz (állatok, víz, Föld, 
… (faliújság, rádió, honlap, vetélkedők, …) 

Egész évben SZÁ 
Biológia fakt, 
ökomunkacso
port 

Havi versenyek 
(feladatlapon, iskolarádión 
át) 

Csatlakozás a Lector fordítóiroda és a Magyar 
Vöröskereszt „Nyelvvel-Lélekkel”  elnevezésű 
karitatív idegennyelvű kiadványgyűjtő programjához 

Szeptember 
3-19. 

MM  

Karácsonyi adománygyűjtés  december HZS Kapcsolatfelvétel a budakeszi 
HÍD családsegító szervezettel 

Plakát- és fotópályázatok kiírása különbözõ 
témákban, amelyekkel erõsíthetjük a természet 
szeretetét és a környezettudatos szemléletet vagy 
annak kialakítását.Kiállítások szervezése az 
iskolában  
Képzőművészeti illetve fotókiállítás - félévenként min. 
1-1,  (akár több is lehet) az iskola aulájában,  
paravánokon.  
 

folyamatos Tardos Zoltán  

Zöldpontgyűjt ő versenyek az osztályok között:  
Pl. egészség, környezetvédelem, ökológiai lábnyom, 
tudatos vásárlás és a jeles napokhoz kapcsolódóan 

Folyamatos  Toto, tesztek, gyűjtés 

Hulladékból tárgy – verseny és jótékonysági árverés  SzÁ  
Használt könyvek, tankönyvek: szabad polc 
rendszer 

novembertől HZs  

Iskolaújság, Évkönyv  BG, FI, HZS, 
MM 

 

Versenyek jutalmazásában a környezetvédelmi 
szempontok érvényesüljenek  

SzeptemberJú
nius 

 Zöldpontgyűjtés jutalma: 
őszi kirándulás 

Ballagás: 
Tarisznyába útravalóul pl. környezetvédelmi 
tudnivalók 10 pontja, vagy tudatos vásárlás 
szempontjai, iskoladíszítés környezetkímélő 
módon 

Május MM, BSZ, TZ  

Tantestület szakmai műhelymunka, előadás,    



beszámoló 
Továbbképzéseken való részvétel Folyamatos   
Pályázatfigyelés Folyamatos   
Tanári kirándulás  évvégén: 
 

Június   

Ökotábor szervezése (5 éjszaka) Június  MM, SzÁ, 
BE, ÁMG 

 

Az Ökoiskola programhoz kapcsolódó 
tevékenységek összeírása, dokumentumainak 
összegyűjtése, archiválás 
 

folyamatos MM  

 
 
 
 
 
Zöld jeles  napok: 

• Szeptember 16 Ózonvédelmi világnap 
• Szeptember 16-22. Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap 
• Szeptember 20 Szemétszedési világnap 
• Szeptember 22 Madár megfigyelési világnap 
• Október 4 Az állatok világnapja 
• Október 22 Földünkért világnap 
• November 27. „Ne vásárolj semmit” Nap 
• December 29 A Biodiverzitás védelmének világnapja 
• Február 2 A vizes élőhelyek világnapja 
• Március 6. Nemzetközi Energiatakarékossági Világnap 
• Március 22 A víz világnapja 
• Március 23 Meterológiai világnap 
• Április 14 Gátellenes világnap 
• Április 18 Műemlékvédelmi világnap 
• Április 22 A Föld napja 
• Április 24. A Kísérleti Állatok Védelmének Világnapja 
• Május 10. Madarak és fák napja 
• Május 15. Nemzetközi Klíma Akciónap 
• Május 24. Az Európai Nemzeti Parkok Napja 
• Június 5 Környezetvédelmi világnap 
• Június 8. Az Óceánok Világnapja 
• Június 17. Világnap az Elsivatagosodás és az Aszály Ellen 
• Június 21. A Nap Napja 
• Július 1. Építészeti világnap 
• Július 11. Népesedési Világnap 

 
 


