
ÓZDI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM, SZAKGIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 

 

 

 

 

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 

2018/19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Heiling Jolán 

Ózd, 2018. 08.27. 

 

 

 

 

 

 

 



Az ökoiskolai munkacsoport tagjai : 

Tuza Ottó                                                                          igazgató 

Bolykiné Katona Erzsébet                                              igazgatóhelyettes 

Heiling Jolán                                                                     kapcsolattartó 

Konczné Varga Edit                                                         osztályfőnöki munkaközösség-vezető 

Lévay Gyula                                                                      DÖK vezető 

Vasas Attila                                                                       munkaközösség-vezető 

Polonkainé Galanics Mónika                                        laborvezető 

Ambrus Ildikó 

Halász Roland 

Dr. Kankulya László 

Németh Anita 

Sáfrány Irma 

Tóthné Tamás Ildikó 

Tuzáné Mák Zsuzsanna 

Telek Józsefné 

a nevelőtestület és a diákközösség tagjai szintén résztvevői az eseményeknek, programoknak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Célkitűzéseink: 

• A tanulók környezettudatos magatartásának fejlesztése, környezet harmónikus életvitelre 

tanítása 

 Különös  figyelem fordítása tanulóink természettudományos gondolkodásmódjának 

fejlesztésére 

 Kapcsolódjanak be  diákjaink a közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, 

gyarapításába. Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk 

megelőzése váljék meghatározóvá. 

 

•Tiszta, ízlésesen dekorált tantermek kialakítása- a megfelelő tanulási környezet biztosítása 

 

• Törekvés az iskola energiatakarékos és környezettudatos működtetésére 

 

• Az iskola udvarának, környékének tisztán tartása– szemetelés, dohányzás visszaszorítása 

Az iskolakert aktuális munkáinak folytatása ebben a tanévben is feladatunk. 

 

• „Ne vegyél semmit” nap kapcsán megértetni a tanulókkal a fogyasztás és a környezeti 

erőforrások kapcsolatát, a fenntartható fogyasztás elvét 

 

 Településünk, iskolánk hagyományainak őrzése, ápolása, új hagyományok teremtése 

 

• Fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása 

 Jó munkakapcsolat létrehozása, ápolása külső intézményekkel, szervezetekkel, szülői 

szervezettel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A fenntarthatóság pedagógiájának jegyében kiemelt feladataink: 

 

• A „jeles napokról” (Ózon világnapja, Állatok világnapja, Takarékossági világnap, Ne vegyél 

semmit, Vizes élőhelyek világnapja, Víz világnapja, Föld napja, Madarak és fák világnapja, 

Környezetvédelmi világnap) kiállításokkal, programokkal, vetélkedőkkel emlékezünk meg. 

 

• Folytatjuk a műanyag flakonok és kupakok gyűjtését. 

 

• Folyamatos a használt elemek gyűjtése. 

 

• Projekt módszer alkalmazása a tanítási órákon. 

 

• Témahét, témanap szervezése. 

 

• Internetes környezetvédelmi verseny újraszervezése a városi általános iskolák számára. 

 

•  Az iskolakert aktuális munkáinak folytatása ebben a tanévben is feladatunk. 

 

• Tanítási órák természeti környezetben. 

 

• A település történelmének, neves épületeinek, szobrainak megismerése. 

 

• Túrák, természetjárás. 

 

• Egészséges életmódra nevelés, egészségnap. 

• az ÖKO iskolai programok megszervezése és lebonyolítása 

• tanulóink természettudományos szemléletének kialakítása 

• egészségnevelés (testi és lelki egészség) 

• környezettudatosságra nevelés 

• a vállalt feladatok teljesítésének értékelése, elemzése 

• a pedagógiai program , a munkaközösségi tervek, a diákönkormámyzat  terveinek 

összehangolása 



A 2018/19-es tanév munkaterve: 

Feladat: Felelős: Határidő: 

Az éves munkaterv elkészítése Heiling Jolán 2018.augusztus 

Elemgyűjtési akció 
megszervezése 

Tóthné Tamás Ildikó folyamatos 

Kupak gyűjtési akció 
megszervezése 

Bolykiné Katona Erzsébet folyamatos 

Kertgondozás Ambrus Ildikó 
Telek Józsefné 

folyamatos 

Tantermek dekorálása, 
rendben tartása 

 osztályfőnökök folyamatos 

Környezetvédelmi vetélkedő 
meghirdetése általános 
iskoláknak 

Vasas Attila 2018. október 

Környezetvédelmi vetélkedő 
feladatlapjainak összeállítása 

Ambrus Ildikó 
Heiling Jolán 
Polonkainé Galanics Mónika 
Vasas Attila 

havonta, folyamatos 

Hazajáró szakkör indítása(öko- 
és vártúrák) 

Heiling Jolán 
Tuzáné Mák Zsuzsanna 

kéthavonta 

„Régiségek háza” Klubszoba 
fejlesztése 

Heiling Jolán 
Tuzáné Mák Zsuzsanna 

havonta, folyamatos 

Öko faliújság működtetése Heiling Jolán 
Telek Józsefné 

havonta, folyamatos 

Ózon világnapja-plakátok, teszt Vasas Attila 2018. 09.14. 

Kutatók éjszakája- 
rendezvényen részvétel 

Heiling Jolán 
Polonkainé Galanics Mónika 
 

2018.09.28. 

Állatok világnapja rendezvény Polonkainé Galanics Mónika 2018.10.04. 

Madárbarát kert kialakítása, 
etetők karbantartása, 
előkészítése 

Ambrus Ildikó 
Telek Józsefné 

2018.október 

Kapcsolattartás a városi 
ökoiskolákkal 

Heiling Jolán 
munkacsoport tagjai 

folyamatos 

Takarékossági világnap Konczné Varga Edit 
és az osztályfőnökök 

2018. október 

Ne vegyél semmit! Heiling Jolán 2018.11.28. 

Városunk múltja, MANDA osztályfőnökök folyamatos 

Témanap-egészségnap Nagy Andrea 
Lévay Gyula 
halász Roland 

2018. november 

Karácsonyi nap munkacsoport tagjai 2018.12.21. 

Magyar Kultúra Napja Németh Anita 
Sáfrány irma 

2019. január 22. 

Vizes élőhelyek védelme Vasas Attila 2019.02.01. 

Farsang DÖK,  
Lévay Gyula 

2019. február 

Rovarbarát kert Heiling Jolán 
Telek Józsefné 
 

2019.03.10. 



Víz világnapja, vízvizsgálat Vasas Attila 2019.03.22. 

Fenntarthatósági témahét munkacsoport tagjai 2019.03.08-22. 

Ballagás-ünnepség 
előkészítése, faültetés 

az iskolavezetés, illetve a DÖK, 
szülői szervezet 

2019.05.04. 

Madarak, Fák napja  2019.05.10. 

Környezetvédelmi világnap Ambrus Ildikó 
Vasas Attila 

2019.06.05 

Városi önkormányzattal, 
diákönkormányzattal 
történő együttműködés 

az iskolavezetés, illetve a DÖK folyamatos 

Iskolai honlap ökoiskolai 
részének kialakítása 

rendszergazda folyamatos 

Együttműködés az 
iskolai könyvtárral 
az ökológia témakörben 

könyvtáros folyamatos 

Energiakommandó ügyeletes diákok folyamatos 

Hulladék, szemét 
mennyiségének csökkentés 

 folyamatos 

Kirámdulás szervezése biológia 
tagozatos diákok számára 

Ambrus Ildikó 
Heiling jolán 

2019. május-június 

Határtalanul pályázatokban 
való részvétel 

Tuza Ottó 
Tuzáné Mák Zsuzsanna 
 

2019.  

Éves munka értékelése munkacsoport tagjai 2019. 06. 

   

 

 

 

 

 

…………………………………………….                                        ………………………………………………………. 

igazgató                                                                                        ökoiskolai koordinátor 

 

…………………………………………..                                          ……………………………………………………… 

DÖK                                                                                           SZMK 

 

 

 

 

 

 


