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 Az Ökoiskola munkaterv megvalósítását jelentősen befolyásolhatja a vírushelyzet és a vele 

kapcsolatos, országos rendelkezések. Az előző tanév tapasztalatai alapján idén kicsit másképp 

szervezzük programjainkat, ill. lesz olyan, amit nem szervezünk meg. 

 

A 2020/2021-es tanév fő célkitűzései 

 az Ökoiskola cím megújítása. (Tavaly elmaradt.)  

 

     Feladat: a pályázat elkészítése és beadása 

            Felelős: Hegedüsné Paholik Márta  

 

 A DÖK szerepének növelése  

 

Feladat: Zöld csoport létrehozása a DÖK-ön belül 

Felelős: Hegedüsné, Vonyó Veronika DÖK patronáló 

 

 Mennyire vagy zöld? – ökotudatosság alakulásának nyomon követése 

 

Feladat: kérdőíves felmérés a tanulók, pedagógusok, szülők körében, összehasonlítás 

az előző mérés eredményével 

Felelős: Hegedüsné, Simonicsné, rendszergazda 

 

 Intézményi megjelenés biztosítása 

Feladat: Az iskola honlapjának működőképessé tétele 

Felelős: Enyedi Gáborné, rendszergazda 

 

 

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, dolgozói, ill. a szülők 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  

 jelenlegi együttműködések bővítése 

 

 
Sikerkritérium:  

 

 Nyertes pályázat 

 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. 
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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 az irodai munkában 

- digitális információátadás a papírhasználat csökkentése érdekében 

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

- papír, elem és elektromos hulladékgyűjtés  

- környezetbarát tisztítószerek alkalmazása 

- energiatakarékosság- villanykapcsolók, csapok figyelemmel kísérése  

- udvar takarítása, lehullott levelek összegyűjtése 

- sózás helyett homok használata csúszásmentesítésre 

- az épület energiatakarékos működtetése a napelemek és a tornaterem új fűtési 

rendszerével 

 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, Tűz témanap ) 

 

  

2. Komplex tanulási formák: 

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

támogatásával vagy pályázat segítségével 

      Felelős: Jánó Dezsőné , Miklósné Takács Izabella osztályfőnökök 

 ökotábor 

Tanévet követően az iskolában. 

Felelős: igazgató, jelentkező pedagógusok 

 

3. Fenntarthatóságra neveléssel foglalkozó oktatási programok 

 Regisztrálunk az EMMI által támogatott Fenntarthatósági témahétre. Az ajánlott 

            programok közül választunk. Részt veszünk a Pénz7-en is.  

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

lehetőség szerint részt veszünk 

 Nevezés tanulmányi versenyekre – pl. Fürkész, Hermann Ottó, Vigyázz, Kész, Pénz!  

 Az év közben elérhető továbbképzéseken való részvétel 

            Felelős: Hegedüsné Paholik Márta 

 

 

 

 



 

Hegyháti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
                                     
                             Együtt a zöld úton!                                                                                                                                            
                                                                                                                                  

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  

 SELECTOR Kft  

           Felelős: Hegedüsné Paholik Márta, Ökocsapat 

 

Intézményi szervezetekkel kapcsolatos feladatok 

 

1. Ökoiskolai munkacsoport működtetése 

 Hegedüsné Paholik Márta igazgatóhelyettes 

 Gojákné Sziveri Helga felsős munkaközösség vezetője 

 Simonicsné Jánosdeák Andrea alsós munkaközösség tagja 

 Szomolainé Bea Éva technikai munkatárs 

 Vonyó Veronika DÖK vezető 

 

A nyáron nyugdíjba vonuló ökokoordinátor (Hegedüsné) utódjának kiválasztása. 

Továbbképzési lehetőség keresése a számára. 

 

2. Szakmai munkaközösségek 

 munkaközösségek ÖKO iskolai programjainak támogatása 

 

3. Diákönkormányzat 

 

 A DÖK-ön belül zöld csoport létrehozása 
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Éves munkaterv 

 

2020. augusztus 

Feladat Felelős Közreműködők Határidő 

Csapatépítő túra – Abaliget-Orfű igazgató, 

igazgatóhelyettes 

az iskola 

alkalmazottai 

08.28. 

 

2020. 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. 

Őszi túra – osztályonként a városhoz 

közeli helyre 

Hegedüsné Paholik Márta 

osztályfőnökök 

alsós tanulók 09.30. 

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 újra indíthatóságának 

kezdeményezése 

Enyedi Gáborné Enyedi Gábor 

rendszergazda 

09.30. 

 

 

   2020. október 

Feladat Felelős Közreműködők Határidő 

Szél hozott…, merre visz?- őszi 

projekt 

2. évfolyam pedagógusai tanulók, 

pedagógusok 

10.30. 
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„Állati nap!” - Az állatok világnapja 

alkalmából  

- Hozz egy képet kedvencedről! – 

kiállítás  

- Bogárhotel „karbantartása” 

Hegedüsné P. Márta 

munkaközösség vezetők 

Füzes Gábor 

tanulók, 

pedagógusok 

szülők 

 

10.04. 

Elektromos hulladékgyűjtés Simonicsné J. Andrea a város lakói 10.31. 

Új kosárpalánkok telepítése – SZM 

ajándéka 

karbantartó Füzes Gábor, pár 

tanuló 

10. 15. 

Fenntarthatósági témahét 2020. 

az elmaradt tavaszi program pótlása 

Hegedüsné  

 

pedagógusok, 

tanulók 

10.15. 

Udvartakarítás, szemétszedés 

környezetünk tisztaságáért 

 

Öko csoport 

 

DÖK vezető 

tanulók, 

pedagógusok 

technikai dolg. 

folyamatos 

 

   2020. november 

Feladat Felelős Közreműködők Határidő 

Ültess fát! 

Az iskola északi oldalán facsemeték 

elhelyezése 

Füzes Gábor 

Hajnal Zsoltné 

tanulók (5. o) 

 

karbantartó 

11.05. 

Márton napi lampionos felvonulás 

Csak iskolán belül, osztályonkénti 

felvonulás az iskola épülete körül 

németet tanítók tanulók, 

pedagógusok 

11.11. 

BÁTORSÁGPRÓBA 

  

DÖK vezető 

DÖK képviselők 

felsősök 

pedagógusok 

11.30. 

Madáretetők felújítása, pótlása, 

kihelyezése - madáretetés 

Füzes Gábor DÖK márciusig 

folyamatos 

Hulladék buli - témanap 

Csatlakozás az európai 

hulladékcsökkentési héthez 

ökocsoport tanulók, 

pedagógusok, 

karbantartó 

 

11.30. 

(utolsó hét) 

Levegő témahét/témanap Jánó Dezsőné           

Gojákné Sziveri Helga 

4. és 8. 

osztály  

11. 15. 
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2020. december 

Feladat Felelős Közreműködők Határidő 

ÖKO faliújság aktualizálása ÖKO csoport tanulók 12.09. 

Csillagszóró projekt- adventi 

készülődés 

Jánó Dezsőné 

Hegedüsné Paholik Márta 

tanulók, 

pedagógusok 

12.20. 

Beigli sütés – otthon - a 

jelentkezőknek biztosítják az 

alapanyagokat, fényképért cserébe 

német egyesület és 

önkormányzat, SZM 

szülők, 

nagyszülők 

pedagógusok 

12.20. 

Karácsonyi vetélkedő – 

vírushelyzettől függően szervezzük 

meg 

Hegedüsné P. Márta 

Jánó Dezsőné 

tanulók, 

pedagógusok 

12.20. 

 

 2020. január 

Feladat Felelős Közreműködők Határidő 

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. 

Korcsolyázás Kaposváron- 

vírushelyzettől függően 

DÖK vezető tanulók, kísérő 

pedagógusok 

01.31. 

 

 

 2020. február 

Feladat Felelős Közreműködők Határidő 

Farsangi buli – osztálykeretben, 

napközis időben 

Hegedüsné Paholik Márta 

 

tanulók, 

pedagógusok, 

 

02.13. 

Fánksütés – alapanyagokat a NNE 

biztosítja 

Felsős osztályfőnökök 
felsős tanulók, 

Kiss Éva 
02.23. 
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2020. március 

Feladat Felelős Közreműködők Határidő 

PÉNZ7 – csatlakozás az országos 

programhoz 

Füzes Gábor 

3-4. osztály tanítói 

pedagógusok 

tanulók 5-6. 3-4.  

kiírás szerint 

ÖKO hírek frissítése a honlapon 

ÖKO faliújság aktualizálása 

Hegedüsné P. Márta  

ÖKO csapat 

rendszergazda 03.31. 

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. 

 

 

  2020. április 

Feladat Felelős Közreműködők Határidő 

Mágocs Hímes Tojásai – a NNE és 

NNÖ pályázata – 1 db saját díszítésű 

tojással lehet nevezni 

Jánó Dezsőné osztályfőnökök, 

szülők, tanulók, 

pedagógusok 

04. 06. 

Fenntarthatósági témahét –

csatlakozás az országos felhíváshoz 

Hegedüsné Paholik Márta pedagógusok, 

tanulók 

04.23. 

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. 

Kinn az osztály! - tanórák a szabadban ÖKO csoport tanulók, 

pedagógusok 

04.30. 

Ökoiskola pályázat beadása Hegedüsné Paholik Márta ökocsoport kiírás szerint 
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2020. május 

Feladat Felelős Közreműködők Határidő 

Tűzoltók napja 

TŰZ témanap a 3. és 7. évfolyamon 

Miklósné T. Izabella 

Hajnal Zsoltné 

3. és 7. évfolyam 

tanulói, 

pedagógusai 

05.04. 

Madarak, fák napja- rajzpályázat ÖKO csoport tanulók 

rajzot tanítók 

05.15. 

Egészségnap Gojákné pedagógusok, 

tanulók 

05. 25. 

osztálykirándulások – vírushelyzettől 

függően 

osztályfőnökök tanulók 05.31. 

 

  2020. június 

Feladat Felelős Közreműködők Határidő 

ÖKO / sport tábor (napközis) 

vírushelyzettől függően 

pedagógusok 1-2.o tanulók 06.30.  

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. augusztus 

Feladat Felelős Közreműködők Határidő 

2021/2022– es tanév ÖKO iskolai 

programjának elkészítése 

Ökocsoport pedagógusok 08.30. 

ÖKO iskolai program elfogadtatása  Simonicsné Jánosdeák 

Andrea 

pedagógusok 08.30. 
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 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 

 


