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 „Az egyik legvégső fék a saját genetika: aki túl mohó és túl sokat vesz el, anélkül, hogy 

adna, az önmagát fosztja meg saját élete alapjától, és kihal.” 

Peter Wohlleben 

 

 

Ökoiskolai munkacsoport: 
 

Szücs kelemenné   intézményvezető 

Gyurasits Ferencné   tanító munkaközösség vezető 

Horváthné Németh Mária Márta  magyar szakos tanár munkaközösség vezető 

Baráth Csilla    földrajz-matematika szakos tanár 

Bognárné Kovács Katalin  informatika-testnevelés szakos tanár, DÖK vezető 

Domonkos Zsolt Miklósné  iskolatitkár 

Németh Szabolcs  intézményvezető helyettes biológia-testnevelés szakos tanár 

 

 

Fejlesztési célkitűzéseink 

 

 Elősegíteni a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakítását 

 Olyan tevékeny tanulókat nevelni, akik problémamegoldó gondolkodással 

rendelkeznek, képesek eligazodni a természet, a környezet és a társadalom terén, 

felelősséget vállalva egyéni és közös tetteikben 

 Megértetni tanulóinkkal 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 tanításban és az iskolai élet minden területén érvényesüljön a környezeti nevelés és 

a fenntarthatóság pedagógiája 

 Az iskola közvetlen környezetének rendszeres ápolása, gondozása 

 

 

A fenntarthatóságot szolgáló tevékenységek. 

 

 Az újrahasznosítható hulladékok szelektív gyűjtése 

 Elhasznált elem, PET-palack, műanyag kupak gyűjtése 

 Papírgyűjtés évente 2 alkalommal 

 Elektromos hulladékgyűjtés évente 

 „Zöld hírek” –zöld faliújság kialakítása alkalmanként megújuló tartalommal, 

igazodva az aktuális témákhoz 

 Madárbarát iskola kialakítása- télen madáretetők készítése, elhelyezése az iskola 

udvarán 

 Komposztáló kialakítása az iskola udvarán 

 Iskolakert:(gyógynövények és virágok)  rendszeres gondozása, bővítése 

 Kerti feladatok (ültetés, locsolás, gazolás, trágyázás, rovarok és fertőzések kezelése 

stb.) 

 A kert szerepe a természettudományos tárgyak tanításában 

https://www.citatum.hu/szerzo/Peter_Wohlleben


 A kerti környezet a biológiai sokszínűség szolgálatában (a talaj, rovarok és más kerti 

teremtmények) 

 Hogyan ültessük a növényeket (magok, növények szaporítása) 

  Energia Őrjárat 
  „Közlekedési verseny”-: kerékpáros akadálypálya, közlekedési tesztek, kerékpártúra 

  Iskolánk figyelembe veszi saját, belső rendezvényeinek szervezésekor a környezeti 

szempontokat. 

 Az iskola dekorációja összhangban van a fenntarthatóságra nevelés céljával 

  Az iskolába kerékpárral és gyalogosan érkező diákok száma magas, így a rendőrségi 

előadások a biztonságos közlekedésről, ezen célt szolgálják. 

  Az iskola udvarán zöld gyepes felület, fák, bokrok, virág-és gyógynövénykert 

található. 

 A gyerekek és a tanárok rendszeresen végeznek szemétszedést, gondozzák a zöld 

felületeket. A telepítésnél szempont volt az őshonos növényfajok és tájegységnek 

megfelelő fajkompozíciók valamint a mikroklímának megfelelő dísznövények 

ültetése. 

  A gazdag zöld felület lehetőséget ad madáretetők kihelyezésére, melyeket a tél beállta 

előtt a gyerekek által hozott eleséggel töltjük fel. 

  A gyógynövény- és virágoskert kialakításakor komposztáló elhelyezése is megtörtént. 

  Az iskola zöld övezetében sportpálya is helyet kapott, ahol jó időben rendszeresen 

tartanak testnevelés órákat illetve a természetismereti, természet közeli vizsgálódásait 

is el tudja végezni. Pl: rovar- és bogármegfigyelés, fűfélék vizsgálata. A sportpálya a 

délutáni foglalkozások tanulási idő utáni szabadidejét is kitölti. 

 A TEIS program keretében a gyermekközösség segíti a szabadidő hasznos eltöltését, 

különböző játékos feladatok szervezésével 

  Az ÖKO Munkacsoport éves tervének elkészítésébe bevonja a DÖK diákjait és 

egyeztet a Szülői Munkaközösséggel is. 

  A szülők bevonása rendszeresen megtörténik a környezettudatossággal kapcsolatos 

események kapcsán. 

  Együttműködés a helyi Hidráns Kft-vel, ahol évente látogatást tehetünk a korszerű 

tehenészeti telepen, s ismertetést kapnak gyermekeink a korszerű és állatbarát 

technológiáról a környezetvédelem és fenntarthatóság témakörében. 

  A helyi Polgármesteri Hivatallal együttműködve részt veszünk a községi 

szemétszedésben a „TESZEDD” akció keretében 

 Az iskola kapcsolatot épített ki két környékbeli óvodával is a Szili Mesevár óvodával, 

valamint a Szilsárkányi Zöld óvodával. 

 

 

 

 

 

Munkaterv havi bontása 

 
IDŐPONT TEVÉKENYSÉG KÖZREMŰKÖDŐK 

2017. szeptember munkatervek 

elkészítése, 

összehangolása 

munkaközösség vezetők 



2017. szeptember Ökoiskolai munkaterv 

egyeztetése a DÖK-kel, az 

SZM képviselőjével 

A DÖK részt vállal az 

ökoiskolai program 

megvalósításában 

Szücs Kelemenné 

intézményvezető 

Bognárné Kovács 

Katalin DÖK vezető 

Szabóné Boros Klaudia 

SZM elnök 

 

2017. szeptember Ökoiskolai munkacsoport 

megalakítása 

(munkaközösségenként 1fő; 

1 fő technikai dolgozó) 

intézményvezető 

2017. október 5 állatok világnapja Állatmenhely Győr 

meglátogatása: Szili-

Méder Andrea 

2017-18-as tanév DADA program indítása Harsányi Judit 

r.alezredes 
2017. október papírgyűjtés Bognárné Kovács 

Katalin DÖK vezető, 

osztályfőnökök 

2017. október túrázások osztály 

szinten 

osztályfőnökök 

2017. november madáretetők készítése, 

kihelyezése 

Bognárné Kovács 

Katalin 

2017. december karácsonyi kézműves 

foglalkozások 

munkaközösség vezetők, 

osztályfőnökök, SZM 

2018. január madáretetők feltöltése DÖK tagok, Tóth Árpád 

technikai dolgozó 

2018. február vizes élőhelyek 

világnapja, NATÚRA 

2000 a környékünkön 

biológia tanítók témahét 

keretében 

2018. február védett élőhelyek a 

környezetünkben 

környezetismeretet, 

természetismeretet és 

biológiát tanítók  

2018. március 22. Víz világnapja 

Látogatás a helyi 

vízműnél 

7 évfolyam 

osztályfőnökök 

2018. április A Győri állatmenhely 

képviselőinek előadása 

alsó tagozatos 

munkaközösség 

2018. április 21. Látogatás a HIDRÁNS 

KFT tehenészeti telepén 

7. osztályos 

osztályfőnökök 



2018. április Egészség hét: 

drogprevenció, internet 

káros hatásai, 

kozmetikai szerek 

alkalmazása, bőrápolás 

Harsányi Judit 

r.alezredes, Horváth 

Csilla kozmetikus, Jandó 

Jánosné védőnő 

2018. április-május Keszeg-ér projekt 7. osztályfőnökök, 

biológiát tanítók 

2018. május Projektzáró érintett osztályok vezetői 

2018. június Családi nap SZM 

2018. június Gyermeknap Bognárné Kovács 

Katalin DÖK és SZM 

 

Folyamatos feladatok: 

 

 Európai iskolagyümölcs program 

 Európai iskolatej program 

 Energia őrjárat 

 Használt elem gyűjtése 
 Biológia versenyeken való részvétel 

 Komposztáló működtetése. 

 Az iskolaudvar zöld felületeinek gondozása 

 A szabadtéri spotpálya működtetése 

 Szelektív hulladékgyűjtés 

 DADA program működtetése 


