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Öko-munkacsoport tagjai: 
 

 
- Pékné Csomor Katalin  intézményvezető 
- Zsíros Andrásné  intézményvezető- helyettes 
- Gémesi Györgyi   öko-munkacsoport vezető 
- Batáné Tóth Enikő   DÖK vezető 
- Baráthné Nagy Gabriella  SZMK vezető, iskola védőnő 
- Náhóczki Márta   természettudományi munkaközösség felső 
- Gura Judit    természettudományi munkaközösség alsó 
- Surinné Zsidel Andrea 
- Fábián Gabriella 
- Lovasné Angyal Éva   gyermekvédelmi felelős 
- Király Krisztina   magyar munkaközösség felső, könyvtáros 
- Baloghné Cseppentő Anita  magyar munkaközösség alsó tagozat 
- Joó Enikő 
- Rimócziné Szabó Eszter 
- Szikszainé Bíró Gyöngyi 
- Vonáné Iski Adrienn 
- Kovács Andrásné   testnevelés munkaközösség felső 
- Aukszné Vágó Ibolya  idegen nyelvi munkaközösség 
- Makai Ilona 
- Borbényi Beáta 
- Ráczné Molnár Marianna  fejlesztő pedagógus 
- Szabóné Farkas Zita   technikai dolgozó 

 
 
 
CÉLKITŰZÉSEINK: 
 
●  Elősegíteni a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását. 
●   Megértetni a fogyasztás és a környezeti erőforrások kapcsolatát, a fenntartható 
fogyasztás elvét. 
●  A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük hagyományainak, értékeinek 
megőrzésébe, gyarapításába. 
●  Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére való 
törekvés váljék meghatározóvá. 
●  A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, 
elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi 
szervezetekkel. 
 

 
ÁLTALÁNOS FELADATOK: 

 A környezeti nevelési munkacsoport figyelemmel kíséri, véleményezi, javaslataival 

segíti az iskola nevelési tevékenységét 



 Az iskolai minőségfejlesztési munka részeként a PP-ben megfogalmazottak alapján 

segíti, hogy a munkaközösségek az éves munkatervükbe, illetve a tanmeneteikbe 

folyamatosan beépítsék az ott leírt elvárásokat. 

A FENNTARTHATŐSÁG PEDAGÓGIÁJÁT SZOLGÁLÓ KIEMELT TEVÉKENYSÉGEINK: 
 
●  A „jeles napokról” (Autómentes nap, Állatok világnapja, Vizes élőhelyek világnapja, Tisza 
napja Víz világnapja, Föld napja, Környezetvédelmi Világnap, Madarak és fák napja) 
programokkal, versenyek és kiállítások szervezésével emlékezünk meg. 
●  Az újrahasznosítható hulladékok közül egész évben szelektíven gyűjtjük a következőket: 
papír (ősszel és tavasszal), PET palackok. 
●  Egyéb időszakos gyűjtő akcióink: állateledel, játék, használt tankönyvek, ruha, tartós 
élelmiszer gyűjtése. 
●  Folyamatos a használt elemek, használt mobiltelefonok gyűjtése is. 
●  Részt veszünk környezettel, természettel kapcsolatos vetélkedőkön. 
    Természettudományi versenyek: Hermann Ottó, Curie környezetvédelmi csapatverseny 
●  Októberben ÖKO napot tartunk iskolánkban. 
● Részt veszünk a városi és országos szemétszedési akciókban, iskolánk környékét 
szemétszedéssel tartjuk tisztán, folyamatosan zöldítjük iskolánk belső és külső tereit.  
●  A tanulmányi kirándulásokat, kerékpártúrákat is minden tanévben beiktatják az osztályok 
az éves programjukba. 
 

IDŐTERV HAVI BONTÁSBAN: 
 
SZEPTEMBER: 
 
● Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként legalább 1 fő, 1 fő 
technikai dolgozó) 
● Öko-team első foglalkozása: Az előző év értékelése, a következő tanév feladatainak 
kitűzése. 
     Felelős: Gémesi Györgyi 
●  A fenntarthatósággal összhangban lévő dekoráció kialakítása a zöld jeles napok alkalmából 
az aulában. 
     Felelős: Gémesi Györgyi 
●  A könyvtárban Zöld polcok kialakítása 
     Felelős: Király Krisztina 
●  Tantermekben zöld sarok kialakítása 
     Felelős: osztályfőnökök és helyettesek 
●  A tantermekben és a folyosókon elhelyezett szelektív hulladékgyűjtők és feliratok 
ellenőrzése, pótlása 
    Felelős: Gémesi Györgyi 
● Tájékoztató megtartása a diákoknak a szelektív hulladékgyűjtésről és „Amit Te is 
megtehetsz” környezetvédelmi jó tanácsokról az első osztályfőnöki órákon, valamint a szülők 
tájékoztatása az ökoiskolai célokról és feladatokról. 
     Felelős: osztályfőnökök 
● Munkaközösségek terveinek elkészítése, amelybe az ökoiskolai célok és feladatok is 
megjelennek. 



     Felelős: munkaközösség vezetők 
●  Az Ökoiskolai munkaterv elkészítése egyeztetve a DÖK és a SZMK vezetőjével. 
     A DÖK részt vállal az ökoiskolai programok megvalósításában. 
    Felelős: Gémesi Györgyi 
●  Papírgyűjtés 
     Felelős: DÖK 
● Autómentes napi programok szervezése (felvonulás, plakátok készítése, közlekedési 
szokások felmérése) 
    Felelős: Kovács Andrásné és az osztályfőnökök 
 
 
OKTÓBER: 
 
●  Októberi zöld jeles napok dekoráció elkészítése a faliújságon 
     Felelős: Gémesi Györgyi 
●  Őszi dekoráció az aulában 
     Felelős: Rimócziné Szabó Eszter, Joó Enikő, Vonáné Iski Adrienn 
●  Október 13.  
     Ökonap szervezése  
       Állateledel gyűjtés a Szolnok Városi Állatotthon lakóinak 
       Felelős: Gémesi Györgyi és az osztályfőnökök 
●  Töklámpás faragó verseny 
     Felelős: Idegen nyelvi munkaközösség tagjai 

 

NOVEMBER: 
 
●  Novemberi zöld jeles napok dekoráció készítése a faliújságra 
     Felelős: Borbényi Beatrix 
●  Márton napi kézműves ház  
    Felelős: Joó Enikő 
●  Témahét szervezése az Egészség hónapja jegyében 

Egészségügyi vetélkedők 
Felelős: Náhóczki Márta, Baráthné Nagy Gabriella 
Reform konyha 
Felelős: DÖK 
„Helyes fogápolás és táplálkozás”- interaktív előadás az 1-2. osztályos tanulóknak 

     Felelős: Baráthné Nagy Gabriella védőnő 
●  Bolhapiac   
     Felelős: DÖK  
●  Tiéd Klub előadása 
     Felelős: Zsíros Andrásné 
● Tanterem takarítás (negyedévenként a tantermek és az öltöző- és cipőszekrények 
kitakarítása) 
     Felelős: osztályfőnökök 

 



DECEMBER: 
 
●  Decemberi jeles napok dekoráció a faliújságon (karácsonyi ajándék ötletek 
újrahasznosítható anyagokból) 
     Felelős: Makai Ilona, Aukszné Vágó Ibolya 

●  Téli dekoráció az aulában 

    Felelős: Rimócziné Szabó Eszter, Joó Enikő, Vonáné Iski Adrienn 

●  Adventi készülődés – advent kezdetétől a téli szünetig- ablakok, ajtók díszítése 

    Felelős: osztályfőnökök 

●  Játékgyűjtés a Nagycsaládosok Szolnoki Egyesülete számára 

●  Karácsonyváró kézműves foglalkozások Bütykölde 

● Adventi vásár (az Adventi vásár termékeinek elkészítésében szorgalmazzuk az 

újrahasznosítható anyagokat, kidobandó hulladékok felhasználását. Ötletek adásával 
segítünk. Pl.: Hulladék kartonok, papírok, textilanyagok, CD lemezek stb. felhasználásával. 
      Felelős: osztályfőnökök 

 

JANUÁR: 
 

●  Januári jeles napok dekoráció a faliújságon 

     Felelős: Makai Ilona 
●  Tiéd klub előadása 
     Felelős: Zsíros Andrásné 
 
FEBRUÁR: 
 
●  Februári jeles napok dekoráció a faliújságon 
    Felelős: Lovasné Angyal Éva és Baloghné Cseppentő Anita 
●  Tisza emléknapja városi megemlékezés 
    Felelős: 4-es osztályfőnökök 
● Farsang (ökojelmezek szorgalmazása, a tornatermi játékok során újrahasznosítható 
anyagok felhasználása) 
    Felelős: 4-es osztályfőnökök 
 
MÁRCIUS: 

●  Tavaszi jeles napok dekoráció elhelyezése a faliújságon, az aulában lévő paravánokon 
     Felelős: Lovasné Angyal Éva 
●  A Víz Világnapja rendezvények 
    Felelősök: Szikszainé Bíró Gyöngyi, Vonáné Iski Adrienn 
●  Happy hét rendezvény sorozat 
    Felelős: Kovács Andrásné, Baráthné Nagy Gabriella 
●   TIÉD klub előadása 
    Felelős: Zsíros Andrásné 

 



ÁPRILIS: 
 
●   A Föld Napja Alkalmából programok, műsor szervezése 
     Felelős: DÖK  
●   Papírgyűjtés 
     Felelős: DÖK vezető 

●  Bolhapiac 

    Felelős: DÖK 

● Csatlakozunk a „Bringázz a munkába!” tavaszi kampányához 

    Felelős: Király Krisztina 
● Örökös ökoiskola cím elnyerésére pályázat írása és benyújtása 
 
 
MÁJUS: 
 
●   Tavaszi nagytakarítás és lomtalanítási akcióban veszünk részt 
     Te szedd!- önkéntesen a tiszta Magyarországért! 
     Felelős: Batáné Tóth Enikő 
●   Madarak és Fák napja alkalmából témahét szervezése 
     Felelős: Gura Judit 
●   Az év madara és fája tabló készítése 
     Felelős: Náhóczki Márta 
●   Európai Nemzeti Parkok napja alkalmából tablók készítése 
     Felelős: Ráczné Molnár Marianna 

 

JÚNIUS: 
 
●  Környezetvédelmi világnap alkalmából programok szervezése 
     Felelős: Náhóczki Márta 
●  Erdei iskolák és osztálykirándulások szervezése 
     Felelős: osztályfőnökök 
● Leendő elsősök szüleinek tájékoztatást adunk iskolánk ökoiskolai tevékenységeiről és 
célkitűzéseiről 
     Felelős: Pékné Csomor Katalin igazgató 
 
Programjainkról fotókat készít, és folyamatos tájékoztatást küld a Néplapnak Aukszné Vágó 
Ibolya (a cikkeket gyűjti és dokumentálja)    
 
 

„A természet hatalmas, az ember parányi, ezért aztán az ember léte attól függ, 
milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel...”  Dr. Szent Györgyi Albert 

 


