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Ökoiskolai munkaközösség 

Mátay Györgyi  

Kovácsné Tapolcsányi Valéria 

Burkali Mónika 

Dreiszigerné Halász Andrea  

Bencze Anikó  

Lövei Zsuzsanna 

Krónerné Jóború Gabriella 

Monostoriné Ambrózi Ágnes 

Mudry Judit 

Benczéné Támadi Rita 

Lakatos Gabriella 

 

Molnárné Gál Anna 

Szalai Eva 

Merglné Stahl Kinga  

Beitzer Tanyás 

Tóth Lajos 

ÖKO munkaközösség-vezető, magyar 

igazgató, tanító  

igazgatóhelyettes, történelem, földrajz, 

igazgatóhelyettes, tanító  

munkaközösség-vezető tanító,  

földrajz, napközis tanár 

munkaközösség-vezető, tanító  

munkaközösség-vezető, tanító 

Rajz, földrajz, munkaközösség-vezet 

magyar, munkaközösség-vezető 

természetismeret, biológia, földrajz,  

munkaközösség-vezető 

számítástechnika  

angol, munkaközösség-vezető 

könyvtár, munkaközösség-vezető  

gondnok  

kertész 

 

 

 



Az ökoiskola munkaterve 2016/2017. 

határidő esemény felelős 

Szeptember 

szeptember 1. 

 

szeptember 

16. 

 

szeptember 20-

tól 

 

folyamatos 

 

 

folyamatos 

 

folyamatos 

 

 

folyamatos 

 

folyamatos 

 

 

folyamatos 

 

folyamatos 

 

folyamatos 

 

 

fenntarthatósággal kapcsolatos könyvtári polc bővítése 

 

Munkaközösségek munkaterveinek elkészítése 

 

 

Az iskola honlapján az Ökoiskola hírek létrehozása, 

karbantartása 

 

környezeti szempontból előnyös beszerzések 

kivitelezése, 

 

környezetbarát termékek használata 

 

Komposztáló működtetése. Az iskolaudvar zöld 

területeinek gondozása, 

 

Beltéri növényzet ápolása. 

 

Szabadtéri sportpályák működtetése. 

 

 

fenntarthatósággal összhangban lévő dekoráció 

kialakítása a jeles napok alkalmából, 

együttműködés a vállalkozókkal (Főkert) 

 

Óvodával való együttműködés a fenntarthatóság terén. 

 

Merglné Stahl Kinga 

munkaközösség 

vezetők 

iskolavezetés  

 

Molnárné Gál Anna 

 

 

osztályfőnökök 

iskolavezetés 

 

iskolavezetés,  

 

Tóth Lajos 

osztályfőnökök 

 

Lakatos Gabriella 

 

Gincsainé Fazekas 

Ilona,  

Németh József, 

Mudry Judit 

 

Lövei Zsuzsanna 

iskolavezetés  

iskolavezetés 

 



folyamatos 

 

 

folyamatos 

 

 

folyamatos 

 

folyamatos 

 

 

szeptember 

14. 

 

szeptember 

19-30. 

 

folyamatos 

Környezetünk értékeinek, hagyományainak megismerése 

megőrzése. 

 

Gondnokság vállalása a környezetünkben lévő természeti 

és épített környezeti értékek felett (szemben lévő 

játszótér) 

Zöld csoport újjászervezése. 

 

Szelektív hulladékgyűjtés az iskolában; műanyagkupak, 

PET palack, elem, papír gyűjtése  

 

akadályverseny alsó tagozat 

 

 

„Virágos iskoláért” akció a szülők bevonásával, faültetés 

Papírgyűjtés 

 

konyhakert rendbetétele 

1-8. osztály, 

napközi  

 

osztályfőnökök 

 

 

DÖK 

 

Tóth Bálint 

 

 

Bakos Ibolya 

 

 

Mátay Györgyi 

Tóth Bálint,  

 

osztályfőnökök, 

napközi, felső 

tagozat 

Október 

folyamatos  

 

október 4. 

 

október 15. 

 

 

o 

ooktóber 17. 

 

Az iskola melletti játszótér takarítása 

 

Állatok világnapja 

 

Egészségnap, egészséges tízóraik készítése. 

téma: az alma 

 

 

„Tiszta iskoláérť'nagytakarítási akció 

 

napközi 

 

osztályfőnökök 

 

osztályfőnökök 

iskolavezetés 

DÖK 

 

napközi, 

 



November 

november 11 

 

 

 

 

november 17.  

 

november 24. 

 

Márton-napi hagyományok felelevenítése és lampionos 

felvonulás Kelenföldön  

Kerület napja. A kerület természeti értékeinek 

megismerése. 

 

Madáretetők kihelyezése 

 

 Adventi koszorúk készítése az újrahasznosítás jegyében, 

 

iskolavezetés, nyelvi 

munkaközösség 

Merglné Stahl Kinga 

osztályfőnökök 

 

Szalai Eva 

 

Burkali Mónika, 

osztályfőnökök 

December 

december l. 

 

december 7. 

 

december 2. 

 

december 9. 

 

Látogatás az idősek otthonában, adventi koszorú és 

karácsonyi díszek készítése 

Környezettudatos fenyőfa készítése (Főkert) 

 

Kerület által meghirdetett karácsonyi díszkészítő verseny  

 

Adventi vásár az alsó tagozaton (projektor vásárlásáért) 

 

napközi 

 

Lövei Zsuzsanna 

 

Bencze Anikó 

iskolavezetés  

Lövei Zsuzsanna 

osztályfőnökök, 

napközi 

Január 

Január 25. 

 

Január 30. 

 

Iskolai házi versenyek (Teleki Pál, Hermann Ottó) 

készülés a kerületi Föld napi versenysorozatra 

Nyári táborok előkészítése, helyszínválasztás, - előnyben 

nemzeti parkok és természetvédelmi területek helyszínei 

 

Lakatos Gabriella 

 

Mudry Judit 

táborszervezők 

Február 

február 22-

24. 

 

február 28. 

 

Farsang, nyelvi farsang az alsó és felső tagozaton 

 

 

Kerttervek elkészítése 

 

iskolavezetés, DÖK 

osztályfőnökök 

iskolavezetés 

Lövei Zsuzsanna 

Mátay Györgyi 



 

Március  

március 22. 

 

 

március 30. 

 

március 31. 

 

március27-

április 7. 

  

Víz világnapja plakátverseny és kiállítás 

 

 

konyhakert beültetése 

 

tavaszi nagytakarítás az iskola környékén 

 

papírgyűjtés 

 

  

3. évfolyamos 

osztályfőnökök 

 

napközi, felső 

tagozat, zöld csoport 

DÖK, napközi  

 

Tóth Bálint 

osztályfőnökök, 

Április 

április 12. 

 

április 22.  

 

 

április 27. 

  

PP- napok 

 

Föld világnapja (kerületi versenyek, természetjárás), 

plakátverseny és kiállítás 

 

ÖKO nap: tematikus nap a fenntarthatóságjegyében 

  

iskolavezetés  

Burkai Mónika 

Lakatos Gabriella 

testnevelők  

 

Mudry Judit 

osztályfőnökök  

Május  

május 4. 

 

 

 

 

május 5. 

  

Madarak és fák világnapja plakátverseny és kiállítás 

 

 

 

 

tanulmányi kirándulások felső tagozaton 

  

1. évfolyam 

osztályfőnök,  

Szalai Éva, 

Lakatos Gabriella  

 

felsős 

osztályfőnökök 

Június 

Június 5. 

 

június 1-15. 

 

június 14-15. 

  

környezetvédelmi világnapi plakátverseny és kiállítás  

 

tanulmányi kirándulások alsó tagozaton 

 

kerékpárverseny és sportnap a felső tagozaton  

iskolánk ÖKO tevékenységének értékelése 

  

Lövei Zsuzsanna  

 

alsós 

osztályfőnökök 

testnevelők, DÖK 

ökomunkaközösség 


