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„Ha valaki nem tekinti tulajdonának a természetet, hanem érzi, hogy annak csupán értelmes 

része, könnyen el tudja dönteni, hogy mit szabad és mit nem.”( Csányi Vilmos) 

 

Mágocs 2300 fős kisváros a Mecsek hegységtől északra, Baranya-Tolna megye határán. A 

városnak nincsenek nagy parkjai, zöldterületei is korlátozottak. A település határában viszont 

dombokkal, völgyekkel tarkított, erdős-mezős területek, halastavak várják a természet iránt 

fogékony kirándulókat. Natura 2000 terület legközelebb Lengyelen található, melynek 

szépségeit tantestületünk és tanulóink is több alkalommal megtapasztalhatták már. 

 

A nyolc osztályos általános iskola a város központjában, épületekkel övezett részen található. 

Iskolánkban az elmúlt évek során sikerült olyan környezetet kialakítani, melybe szívesen 

érkeznek, és otthonosan érzik magukat a gyerekek. Ez a barátságos, meleg légkör jó hatást 

gyakorol a zömében hátrányos helyzetű, rossz szociális körülmények között élő tanulóink 

személyiségfejlődésére. Tanulóinkkal folyamatosan szépítjük közvetlen környezetünket. Két 

nagy fásított, füves udvarunk alkalmas a közös játékra, meghitt beszélgetésre, jó idő esetén a 

szabadban tartott tanítási órákra.  

 

Egyetértünk azzal a gondolattal, hogy: „A ma környezeti nevelése a holnap környezeti 

kihívásaira készít fel. Most kell megalapozni a környezetért felelős emberi magatartást.” 

Munkánk hatékonyabb megvalósulása érdekében pályáztunk az Ökoiskola címre, és 2016 

decembere óta vagyunk tagja az Ökoiskolai hálózatnak.  

 

 

A 2019/2020-as tanév fő célkitűzése az Ökoiskola cím megújítása.   

 

Feladat: a pályázat elkészítése és beadása 

Felelős: Hegedüsné Paholik Márta 

 

 

Célunk továbbra is, hogy: 

 tanulóink mindennapi életébe épüljön be a természetes környezet iránti szeretet, váljék 

igényükké a természet és épített környezetünk megóvása, megbecsülése 

 az iskola tanulói és dolgozói között minél több környezettudatosan gondolkodó és 

cselekvő személy legyen 

 az iskolai munkához több szálon kapcsolódjon a helyi közösség 

 a tevékenységeink és szemléletünk minél szélesebb körben ismertté váljon  

 
Sikerkritérium:  

 

 Az iskola dolgozói legyenek tudatában a fenntarthatóságra nevelés fontosságával és ezt 

a mindennapi munkájuk során érvényesítsék. 

 A szülőkkel és a helyi közösséggel együttműködve törekedjünk –a rendelkezésünkre 

álló eszközökkel- szűkebb és tágabb környezetünk ökológiai problémáinak a 

megoldására.  

 Az iskola biztosítson lehetőséget tanulói számára a tanterven kívüli tanulási formákra 

a környezeti nevelés érdekében. /erdei iskola, szakkör, terepgyakorlat, tábor, 

hagyományőrző tevékenységek stb..../ 

 Az iskola működtetése a lehető legkörnyezetkímélőbb és legtakarékosabb módon 

történjen. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Tolna_megye
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A Hegyháti Általános Iskola környezeti nevelési programjából adódó feladataink: 

 

 Nemcsak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, fenntarthatóság 

pedagógiájának elvei, hanem az iskolai élet minden területén. pl: 

- szelektív hulladékgyűjtés  

- újrahasznosított papír használata  

- digitális információátadás a papírhasználat csökkentése érdekében 

- keletkezett hulladék újra hasznosítása (pl. tejes kartonok, kupakok, flakonok) 

- papír, elem és elektromos hulladákgyűjtés  

- környezetbarát tisztítószerek alkalmazása 

- energiatakarékosság 

- udvar takarítása, lehullott levelek összegyűjtése 

- sózás helyett homok használata csúszásmentesítésre 

 A tanítási órákhoz kötődő tartalmak az iskola Helyi Tanterve szerint valósulnak meg 

  Az év közben adódó programokra lehetőség szerint jelentkezünk, azt beépítjük a 

munkatervünkbe.  

 

1. A tanórán kívüli tartalmak, hagyományok: 

 

 A környezetvédelem jeles napjait változatos tevékenységi formákban ünnepeljük az 

éves munkaterv szerint, osztályszinten vagy iskolai programként.  

 Projektek, témanapok témahetek (Szél hozott, merre visz?, Levegő témahét, Víz 

témanap ) 

 

  

2. Komplex tanulási formák: 

 erdei iskola 3.- 6. évfolyam osztálykirándulással egybekötve – tankerület útiköltség 

támogatásával 

      Felelős: Jánó Dezsőné , Miklósné Takács Izabella osztályfőnökök 

3. Fenntarthatóságra neveléssel foglalkozó oktatási programok 

 Regisztrálunk az EMMI által támogatott Fenntarthatósági témahétre. Az ajánlott 

            programok közül választunk. 

 Az OFI által kiírt pályázatokon és az ezekhez kapcsolódó képzéseken, konferenciákon 

lehetőség szerint részt veszünk 

 Nevezés tanulmányi versenyekre – pl. Fürkész, Hermann Ottó  

 Az év közben elérhető továbbképzéseken való részvétel 

            Felelős: Hegedüsné Paholik Márta 

 

4.  Együttműködések 

 Kapcsolat a tankerület ökoiskoláival - egymás programjainak megismerése, részvétel a 

programokon 

 Ökoiskolai hálózat – hírek, pályázatok, kérdőívek 

 Mágocsi Természetjáró Kör – túrák, kirándulások 

 Városgazdálkodás Nonprofit Kft (Kusztor Csaba) – szelektív hulladékgyűjtés 

 BIOMARK 2000 Kft Pécs  

 RELEM KfT  
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 SELECTOR Kft  

           Felelős: Hegedüsné Paholik Márta, Ökocsapat 

 

 

Ökoiskolai munkacsoport 

 Hegedüsné Paholik Márta igazgatóhelyettes 

 Gojákné Sziveri Helga felsős munkaközösség vezetője 

 Simonicsné Jánosdeák Andrea alsós munkaközösség tagja 

 Szomolainé Bea Éva technikai munkatárs 

 Szalai Szilárd DÖK vezető 
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Éves munkaterv 
 

2019. augusztus 

Feladat Felelős Közreműködők Határidő 

Csapatépítő túra – Melegmányi völgy iskolavezetés az iskola dolgozói 08. 23. 

 

2019. szeptember 

Feladat Felelős Közreműködők Határidő 

ÖKO iskola munkaterv 

- éves munkaterv véglegesítése 

- tudatos programszervezés a 

munkaközösségek és az iskola 

munkatervében 

iskolavezetés 

ökocsoport 

munkaközösség vezetők 

tantestület 09.05. 

Az osztálytermek és az iskola 

helyiségeinek dekorálása 

osztályfőnökök 

rajztanár 

tanulók 09.15. 

TESZEDD! 

Csatlakozás az országos akcióhoz 

- útvonalterv 

- regisztrálás 

 

DÖK 

Ökocsoport 

felsős tanulók, 

felsős oszt.f. 

szülők 

09.30.  

az időpont a 

kiírástól 

függően 

változik 

Őszi túra az Ibolyavölgyben Hegedüsné Paholik Márta alsós tanulók 09.30. 

Kerékpártúra az Európai autómentes 

nap alkalmából 

DÖK vezető felsősök 09.22. 

Élő múzeum 

Csatlakozás a városi rendezvényhez 

- régi mesterségek, eszközök 

megismerése 

múzeumvezető 

iskolavezetés 

tanulók, 

pedagógusok 

Szél hozott 

projekthez 

csatlakozva, 

megbeszélt 

időpontban 

Papírgyűjtés Simonicsné J. Andrea DÖK 09.30. 

Elemgyűjtés Simonicsné J. Andrea tanulók, dolgozók, 

szülők 

folyamatos 

Energia „járőr” szolgálat 

megszervezése 

Öko csoport 

DÖK vezető 

tanulók 

osztályfőnökök 

09.16. 

ÖKO faliújság aktualizálása Öko csoport tanulók 09.16. 

Iskolai honlap aktualizálása Hegedüsné P. Márta  Enyedi Gábor 

rendszergazda 

09.30. 
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   2019. október 

Feladat Felelős Közreműködők Határidő 

Szél hozott…, merre visz?- őszi 

projekt 

2. évfolyam pedagógusai tanulók, 

pedagógusok 

10.30. 

„Állati nap!” 

Az állatok világnapja alkalmából 

- házi kedvencek bemutatása 

Hegedüsné P. Márta 

munkaközösség vezetők 

tanulók, 

pedagógusok 

szülők 

10.01. 

Elektromos hulladékgyűjtés Simonicsné J. Andrea a város lakói 10.31. 

MOZDULJ! – intézményi sportnap 

 a Gyaloglónap alkalmából 

igazgató, 

testnevelők 

a székhely és a 

tagintézmény 

tanuló, 

alkalmazottai 

10.15. 

Add tovább! 

Műhelymunka  (tanulók) 

- megunt játék, kinőtt ruha 

Hegedüsné Paholik Márta 

DÖK vezető 

tanulók, 

pedagógusok 

DÖK 

szülők 

10.31. 

Udvartakarítás, szemétszedés 

környezetünk tisztaságáért 

 

Öko csoport 

 

DÖK vezető 

tanulók, 

pedagógusok 

technikai dolg. 

folyamatos 

 

   2019. november 

Feladat Felelős Közreműködők Határidő 

„AVAR-VÁR” az összegyűjtött 

levelekből 

ökocsoport 
tanulók 

pedagógusok 

karbantartó 

11.30. 

Márton napi lampionos felvonulás németet tanítók tanulók, ovisok, 

pedagógusok, 

szülők, polg.őrök 

11.11. 

TÖKJÓ nap! 

- tökfaragás, töklámpás készítés 

- tökös-mákos rétes  

DÖK vezető 

DÖK képviselők 

tanulók, 

pedagógusok, 

szülők 

11.30. 

Madáretetők felújítása, pótlása, 

kihelyezése - madáretetés 

Füzes Gábor DÖK márciusig 

folyamatos 
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Hulladék buli - témanap 

Csatlakozás az európai 

hulladékcsökkentési héthez 

ökocsoport 

DÖK vezető 

tanulók, 

pedagógusok, 

karbantartó 

 

11.30. 

(utolsó hét) 

 

  

2019. december 

Feladat Felelős Közreműködők Határidő 

Városi betlehem felállítása  német nemzetiségi 

egyesület és önkormányzat 

pedagógusok 12.01. 

ÖKO faliújság aktualizálása ÖKO csoport tanulók 12.09. 

Csillagszóró projekt- adventi 

készülődés 

Jánó Dezsőné 

Hegedüsné Paholik Márta 

tanulók, 

pedagógusok 

12.20. 

Beigli sütés német egyesület és 

önkormányzat, SZM 

szülők, 

nagyszülők 

pedagógusok 

12.20. 

ÉDES KARÁCSONY 

Családi nap 

Hegedüsné P. Márta 

Szemenyeiné M. Judit 

pedagógusok, 

szülők, gyerekek 

12.14. 

Karácsonyi vetélkedő Hegedüsné P. Márta 

Jánó Dezsőné 

tanulók, 

pedagógusok 

12.20. 

 

 2020. január 

Feladat Felelős Közreműködők Határidő 

„Hó, hahó!” – témanap a hóemberek 

világnapja alkalmából 

testnevelők tanulók 01.17. v. 01.20. 

Öko csoport beszámolója a féléves 

munkáról 

Hegedüsné Paholik Márta tantestület félévi 

értekezlet  

Madáretetők ellenőrzése Füzes Gábor tanulók folyamatos 

Mennyire vagy zöld? - kérdőíves 

felmérés, kérdőívek feldolgozása, 

tájékoztatás 

Hegedüsné P. Márta tanulók, szülők, 

pedagógusok 

01.31. 
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Korcsolyázás Kaposváron DÖK vezető tanulók, kísérő 

pedagógusok 

01.31. 

 

 

 2020. február 

Feladat Felelős Közreműködők Határidő 

Korcsolyázás Kaposváron DÖK vezető tanulók 02.28. 

PÉNZ7 – csatlakozás az országos 

programhoz 

Füzes Gábor 

3-4. osztály tanítói 

pedagógusok 

tanulók 5-6. 3-4.  

kiírás szerint 

Farsangi Suli-So(k)k - témanap 

- forgószínpad 

- hagyományőrző felvonulás 

- esketés 

- kiszeégetés 

- bál 

Hegedüsné Paholik Márta 

SZM 

tanulók, 

pedagógusok, 

szülők 

karbantartó, 

polgárőrök 

02.28. 

 

  2020. március 

Feladat Felelős Közreműködők Határidő 

Egészségnap Gojákné Sziveri Helga pedagógusok  

tanulók 

03.10. 

ÖKO hírek frissítése a honlapon 

ÖKO faliújság aktualizálása 

Hegedüsné P. Márta  

ÖKO csapat 

rendszergazda 03.31. 

Fenntarthatósági témahét- 

csatlakozás az országos felhíváshoz 

Hegedüsné Paholik Márta tanulók, 

pedagógusok 

kiírás szerint 

A Víz világnapja 

Témanap az 1. évfolyamon 

Hegedüsné Paholik Márta 

Jánó Dezsőné 

pedagógusok, 

tanulók 

03.22. 

Tavaszi túra – víz, vízpart  

- a halastó környéke v. 

- patakpart 

Ökocsoport tanulók 

pedagógusok 

03.31. 

LEVEGŐ témahét 

4. és 8. évfolyam 

4. és 8. évfolyam 

osztályfőnökei 

4. és 8. évfolyam 

tanulói és  

pedagógusai 

03.31. 
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  2020. április 

Feladat Felelős Közreműködők Határidő 

A Föld napja  

 Vetélkedő a környező ökoiskolák 

részvételével 

Hegedüsné Paholik Márta 

ÖKO csoport 

tanulók 

pedagógusok 

04.23. 

Elektromos hulladékgyűjtés Simonicsné J. Andrea a város lakói 04.30. 

Együtt a zöld úton! - 

témanap a szülőkkel a 3.1.5.pályázat 

keretében 

Hegedüsné Paholik Márta 

Szemenyeiné Mód Judit 

tanulók, pedag. 

szülők 

04.24. 

Kinn az osztály! - tanórák a szabadban 

Csatlakozás az országos 

kezdeményezéshez 

ÖKO csoport tanulók, 

pedagógusok 

kiírás szrint 

Erdei iskola - Alsómocsoládon 3. és 6. osztályfőnökök 3. és 6. évfolyam 

tanulói 

04.30. 

Ökoiskola pályázat beadása Hegedüsné Paholik Márta ökocsoport kiírás szerint 

 

2020. május 

Feladat Felelős Közreműködők Határidő 

Tűzoltók napja 

TŰZ témanap a 3. és 7. évfolyamon 

Gojákné Sziveri Helga 

Jánó Dezsőné 

3. és 7. évfolyam 

tanulói, 

pedagógusai 

05.04. 

Madarak, fák napja- rajzpályázat ÖKO csoport tanulók 

rajzot tanítók 

05.15. 

osztálykirándulások osztályfőnökök tanulók 05.31. 

Erzsébet tábor szervezése Hajnalné, Gojákné tanulók 05.31. 

 

  2020. június 

Feladat Felelős Közreműködők Határidő 

ÖKO / sport tábor (napközis) alsós pedagógusok, Szalai 1-2.o tanulók 06.30.  

HATÁRTALANUL – Szlovénia, 

Horvátország 

Gojákné 7. o tanulók 06.10. 
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Éves ÖKO munka értékelése Hegedüsné Paholik Márta ÖKO csapat 

tantestület 

tanévzáró 

értekezlet 

Német tábor – elődeink nyomában német egyesület és 

önkormányzat 

szülők, tanulók, 

pedagógusok 

06.30. 

 

2020. július 

Feladat Felelős Közreműködők Határidő 

Erzsébet tábor lebonyolítása Hajnalné, Gojákné szülők, tanulók a kiírásnak 

megfelelően 

 

  2020. augusztus 

Feladat Felelős Közreműködők Határidő 

2020/2021– es tanév ÖKO iskolai 

programjának elkészítése 

Ökocsoport pedagógusok 08.30. 

ÖKO iskolai program elfogadtatása  Hegedüsné Paholik Márta pedagógusok 08.30. 

 

 Folyamatos tevékenységek a tanév során: 

 szelektív hulladékgyűjtés - Felelős: az iskola tanulói, alkalmazotti kör 

 fűszerspirál gondozása - Felelős: DÖK vezető, DÖK 

 környezeti nevelés a tanórákon - Felelős: pedagógusok  

 környezettudatos viselkedés - Felelős: minden felnőtt – személyes példamutatás 

 iskolai büfé ellenőrzése - Felelős: igazgató, SZM vezető 

 honlap és facebook tartalom frissítése - Hegedüsné, rendszergazda, Jánóné 

 ökofaliújság aktualizálása – Ökocsoport 

 Pillanatképek - a hét fotója - Felelős: Füzes Gábor 

 környezetbarát tisztítószerek rendelése – Felelős: Szomolainé 

 


