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Isaszegi Damjanich János Általános Iskola 
ÖKO munkaközösség munkaterve 2022-2023 

Az Öko munkaközösség tagjai: 

Minden iskolánkban tanító pedagógus és technikai dolgozó. 

A szűkebb munkacsoport tagjai: 

Bagó Beatrix, Kisrétiné Csabai Magdolna, Tóthné Ludman Ilona, Burin Éva, Balázs 

Judit 

 

Általános nevelési céljaink: 

- A környezetbarát iskola kialakítása 

- A hulladékok megfelelő kezelése, gyűjtése, újrahasznosítása 

- Takarékosságra nevelés 

- Egészségre nevelés 

- Természeti értékeink megőrzése ápolása 

- Társadalmi kapcsolatok ápolása 

- Szabadidős mozgásos, fizikai tevékenységek szervezése 

 

A célok megvalósítása érekében vállalt feladatok 

- Az igényes környezeti kultúra kialakítása a tantermekben, az iskola belső terében, az 

iskola közvetlen környezetében. Funkcionális és aktuális dekoráció, derűs 

hangulatú, virágokkal díszített belső terek és ápolt udvar kialakítása. Környezetbarát 

tisztítószerek használata. „Zöld „tantermek. 

- A helyes fogyasztási szokások kialakítása, ezzel a hulladékok mennyiségének 

csökkentése. Szelektív hulladékgyűjtés. 

- Takarékos és figyelmes anyaghasználatra való nevelés (energiatakarékosság, papír 

újrahasznosítása, elemgyűjtés, papírgyűjtés stb.) 

- Megteremteni az egészséges iskolai munka feltételeit. Felhívni a figyelmet az 

táplálkozás szerepére az egészség megőrzésében, a betegségek megőrzésében. Bio 

élelmiszerek népszerűsítése, szenvedélybetegségek megelőzése. 

- A mentális egészség megőrzésére, támogatására szervezett programok, projektek 

- A természeti és mesterséges környezet esztétikumának alakítása. Környezetünk 

élőlényeinek gondozása és védelme, róluk való ismeretek bővítése 

- Kirándulások a szabadban (gyalogtúrák, kerékpártúrák). 

- A média tudatos és biztonságos használata 
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- A családdal való folyamatos kapcsolattartás. Helyi civil szervezetekkel, partnerekkel 

való kapcsolat kialakítása és erősítése. 

- Empátiára, toleranciára, mások elfogadására irányuló készségek kialakítása, 

fejlesztése, megerősítése 

 

A 2021-2022-es tanévre vonatkozó további céljaink, feladataink 

- minél inkább tágítsuk érdeklődési körüket,  

- felkeltsük kíváncsiságukat,  

- tudatosítsuk a fenntarthatósággal, egészségmegőrzéssel kapcsolatos ismereteiket,  

- megszeressék a természeti környezetett,  

- tudatosuljon a gyerekekben a környező világ iránti felelősség, 

- szerezzenek hasznos ismereteket saját tapasztalatok alapján,  

- töltsék hasznosan a szabadidejüket,  

- védjék az állatokat,  

- fejlődjön pénzügyi tudatosságuk. 

- ápolják hagyományainkat 

- fizikai és mentális egészség megőrzésére való tudatosság kialakítása, fejlesztése 

 

Programjaink során célunk és feladatunk még 

 

- olyan tanulást segítő módszerek beépítése, melyek támogatást nyújtanak a 

lemorzsolódásban veszélyeztetett tanulóknak, 

- kihasználni az iskolai IKT és a tanulói mobileszközökben rejlő lehetőségeket, 

- beépíteni a szövegértés és a logikus gondolkodás fejlesztését célzó feladatokat, 

játékokat.  
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Hagyományos programjaink, eseményeink 

 Jeles napi programjaink:  

   Állatok világnapja  

   Víz világnapja 

   Föld napja 

  Takarékossági Világnap 

  Energiatakarékossági Világnap 

  Madarak és fák napja 

Kapcsolódás a  

 Fenntarthatósági témahéthez  

„Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahéthez 

  Hulladékgyűjtés (őszi, tavaszi) 

  Elektronikus hulladékgyűjtés, 

  Sulizsák-használt ruhagyűjtés 

  Kerékpár túrák (őszi, tavaszi) 

  Egészség- és sportnap 

  Madarak téli etetése 

  Bolhapiac 

  Télbúcsúztató-tavaszköszöntő 

Egyéb lehetőségek szerinti programjaink: 

  „ Bűvös völgy” 

  Üzemlátogatások: Zöld Híd, Rauch, Szemléletformáló központ 

(megvalósításuk a fogadó üzemtől függ) Paksi Atomerőmű 
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A munkaközösség belső eseményei 

- Év eleji munkacsoport értekezlet, célok, feladatok kitűzése, programfelelősök 

kijelölése 

- Programegyeztetés a DÖK-kel,  

- Programjaink előtt munka megbeszélések 

- Eseményeink utáni értékelések 

- Év végén ötletbörze a jövő tanévre vonatkozóan. 

Program, esemény időpont, határidő Felelős Költség, 

reflexió,KAP , 

kért költség 

Az Öko munkacsoport 

megalakulása, az éves 

terv összeállítása 

augusztus  Balázs Judit  

Egyeztetés a 

munkaközösség 

vezetőkkel 

augusztus  Kelemen-Csikiné 

Bagó Beatrix  

Pásztorné Barkóczi 

Évike 

Hortobágyi Beatrix 

Balázs Judit 

Javaslata KAP 

bevezetésére 

Öko munkaterv 

elfogadtatása a 

tantestülettel 

augusztus  Balázs Judit  

A munkaterv nyilvánossá 

tétele a honlapon 

szeptember eleje Balázs Judit 

Cseke József 

 

DÖK bevonása, zöld 

tagok a DÖK -ben 

szeptember  Hortobágyi Beatrix  

Iskolaszépítés lehetőség 

szerint 

szeptember Balázs Judit  

Kerékpártúra  október 1. v 8. 

szombat 

 

Palaga Sándorné, 

Kelemen- Csiki 

István 

TA, ÉA 

Iskolai papírgyűjtés 

Elektronikai 

hulladékgyűjtés + 

szárazelemgyűjtés 

 

szeptember 28-29. 

május 10-11. 

szerda-csütörtök 

 

Hortobágyi Beatrix 

Balázs Judit 

TA, ÉA 

Iskolagomba program november    

Sulizsák  október eleje Balázs Judit  

Kapcsolódás A világ 
legnagyobb tanórájához 

október 04-08. Bagó Beatrix,  
 

DA, LA, TA, MA 

Állatok Világnapja - október 04. hétfő. Balázs Judit  

Madáretetők kihelyezése november vége Osztályfőnökök  

Sport-és egészségnap December 01. 

hétfő 

 

Szaktanárok ÉA 
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Bolhapiac  december 

16.péntek 

Hortobágyi Beatrix ÉA 

Télbúcsúztató 

 

március 20 hétfő Balázs Judit MA, ÉA 

Energiatakarékossági 

világnap 

március 04.péntek 

 

Balázs Judit  

„Pénz7” , pénzügyi és 

vállalkozói témahét  

 március 6-10 

.között 

Reál , Alsótagozat LA, DA, ÉA 

Víz Világnapja március 22 szerda. Bagó Beatrix, 

Balázs Judit 

 

A Föld napja  április 25. kedd Bagó Beatrix, 

Balázs Judit 

 

Fenntarthatósági témahét 

2022. 

 

 

április 24-28. Balázs Judit DA, LA, TA, MA 

Madarak és Fák napja Május 10. szerda Bagó Beatrix,  

Kisrétiné Csabai 

Magdolna 

Balázs Judit 

ÉA 

Beszámolók , értékelések félév, évvége Balázs Judit  

    

 

Környezetvédelmi  házirendünk 

1. A villanyt  lekapcsoljuk,  ha  elhagyjuk  a  tantermet,  folyosót! 

2. Takarékoskodunk a  vízzel,  használat  után  elzárjuk  a  csapot! 

3. Nem szemetelünk! 

4. Az ételt  megbecsüljük,  nem dobjuk  ki! 

5. Az iskola  területén lévő növényeket óvjuk és ápoljuk! 

6. Téli madáretetéssel  gondoskodunk  a  madarakról! 

7. Részt veszünk  környezetvédelmi  programokon, versenyeken! 

8. Lehetőség szerint  gyalog  vagy  kerékpárral járunk  iskolába! 

9. Megemlékezünk a környezetvédelmi jeles napokról! 

10. Arra törekszünk, hogy az ökológiai lábnyomunk  minél  kisebb  legyen! 

 


