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Feladat Dátum-határidő Felelős  
Öko-munkacsoport  
Tagok: 
Ácsné Molnár Gabriella (ÁMG) – munkacsoport vezető 
Borók Edit (BE) 
Horváthné Horváth Zsuzsanna (HZS) 
Karskó János (sport) (KJ) 
Mácsár Melinda (MM) 
Nádas Anna (NA) 
Szabó Ágnes (SzÁ) 
Fuchs Lászlóné 

Szept. 15.  
 
 
 
 
 

 
ÁMG 

 
Rendszeresen bemutatja  
tevékenységét a honlapon, a 
faliújságon és a tanári 
hirdetőtáblán.  
Szerkeszti: 
ÁMG, HZS, MM 
 
 

Alapdokumentumok     
Az ökoiskolai vonatkozások megjelenítése a helyi 
tantervekben és a tanmenetekben minden tantárgy 
esetében: 
Matematika, fizika, informatika 
Kémia, biológia 
Történelem, magyar, etika 
Nyelvek (angol, német, spanyol, francia) 
Rajz, testnevelés, ének 
Osztályfőnöki 

Szept. 30.  Munkaközös-
ségvezetők, 
szaktanárok 
 
 
 

 

Az ökoiskolai vonatkozások megjelenítése a 
munkaközösségi munkatervekben: 
Reál 
Humán és nyelvi 
Művészeti 
Osztályfőnöki 

Szept. 30 Munkaközös-
ségvezetők 

 
 
Borók Edit 
Baumgartner Szilvia 
Breimann Erzsébet  
Mácsár Melinda 

Ökoiskolai munkaterv készítése és nyilvánossá tétele Szept. 30.  munkacsoport ÁMG 

Dök bevonása-ötletek, javaslatok, rendszeres összejövetel, 
DÖK-ön belüli ÖKO munkacsoport létrehozása,  
kapcsolattartás 

Szept. 30. Budai G,  
diákig, 
ÁMG 

Jegyzőkönyv, DÖK 
feladatterv 

Szülők tájékoztatása, ötletek, javaslatok Szept. 30. of-ök, Dr. 
Dömötörné 
Papp Hargita 
(DH) (ig.) 

Szülői értekezlet,  
Iskolaszék bevonása 

Öko-faliújság az aulában Szept. 2-től 
folyamatos 

MM, ÁMG 
 

 

Öko-faliújság a tanáriban Szept. 2-től 
folyamatos 

MM  

Iskola öko-weboldalán zöldhírek, ökocikkek, fényképek, 
munkaterv, stb! 

Szept. 2-től 
folyamatos 

ÁMG 
HZS, MM 

 

Az iskolában folyó ökotevékenység ismertté tétele az 
iskolai facebook oldal segítségével (felhívások, 
fényképek) 

Szept. 2-től 
folyamatos 

ÁMG  

Könyvtár : tematikus adatbázis, gyűjtemény: kapcsolódó 
szakirodalom, filmek, folyóiratok, stb.  

 Lengyel-Szász 
Izabella 

 



 
Együttműködések: 
Kapcsolatok ápolása civil szervezetekkel: 

– Budakörnyéki Naturparkért Szövetség 
(Áprilisban újrakötve a szerződés) 

 
– Budavidék Zöldút Szövetség (korábbi 

szerződés alapján folyamatos) 
– Budakeszi Város Német Önkormányzata 

 Budakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és 
Tájház  (Áprilisban újrakötve a szerződés) 
 
 

– Budakeszi Szépítő Egylet (Júniusban 
kötött a szerződés) 

 
 

– Állatmenhely Budaörs (Júniusban kötött a 
szerződés)  

 
 
 

– HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BE, MM, HZs,  
SzÁ. ÁMG 
 

Közös programok: 
-előadások, mammutfenyők 
környékének tisztántartása  
-közös biciklitúrák, a 
zöldutak karbantartásában 
segítség  
-múzeumpedagógiai 
foglalkozások, előadások a 
német gyökerű hagyományok, 
szokások, tárgyi és kulturális 
emlékek megismerésére  
- temetőben a háborús sírok 
karbantartása évente kétszer 
(ősz, tavasz) közösségi 
szolgálattal  
-őszi és tavaszi 
adománygyűjtés az 
állatoknak, látogatás, 
közösségi szolgálat 
szervezése 
- közös programok, 
jótékonysági akciók, önkéntes 
közösségi szolgálat, részvétel 
egymás rendezvényein.  

Kapcsolat külső partnerekkel: 
• Általános iskoláknak: nyílt napon hangsúlyt 

fektetni a környezettudatosságra. (bemutatóóra 
témaválasztásában, ökoiskolai tevékenység 
bemutatásában) 

• Együttműködési megállapodás a Budakeszi 
Széchenyi István Általános Iskolával  közös 
ökoiskolai programok rendezésére 

• A külföldi középiskolákkal való kapcsolatokban a 
fenntarthatóságra is hangsúlyt helyezni (Comenius, 
Nagyvárad ) 

• Kapcsolódás a városi rendezvényekhez  
• Szülők bevonása az ökoiskolai tevékenységbe 

Folyamatos  
SzÁ 
 
 
 
Paur Eleonóra 
 
 
Baumgartner 
Szilvia 
 
DH 

 

A önkéntes közösségi szolgálat teljesítéséhez lehetőségek 
keresése a már meglévő ökopartnereinken keresztül, ill. új 
kapcsolatok kezdeményezése az ökoiskolai arculathoz 
illeszkedően (idősek otthona, HÍD családsegítő, 
állatmenhely…) 

Folyamatos BE, HZS, 
MM, ÁMG 

az osztályfőnökök támogatása  

Pedagógiai munka, az iskola működése 
Zöldpontgyűjt ő verseny az osztályok között:  
Pl. egészség, környezetvédelem, hagyományápolás,  
tudatos vásárlás, jeles napok, osztálydekoráció, 
hulladékgyűjtés  

Folyamatos Ökomunka-
csoport 

Totók, tesztek, versenyek, 
iskolai programok szervezése, 
zöldprogramok osztályke-
retben 

Iskolazöldítés: 
Felesleges vagy nagyra nőtt növények átvétele: 
osztálytermek és folyosók díszítése: természetes anyagok, 
környezetvédelem szempontjai, stb.  

 
Folyamatos 

 
Osztály-
főnökök 

 
Meghirdetni az iskolában 

Dekoráció: az osztálytermek dekorációjában fontos 
szempont a környezettudatosság megjelenése, zöldsarkok 
kialakítása, természetes anyagok használata, a szelektív 
hulladékgyűjtés kultúrált formájának ösztönzése, a 
tisztaságra és energiatakarékosságra figyelmeztető táblák 
elhelyezése a tantermekben.  

Szeptember-
től 
(folyamatos) 
Értékelés: 
novemberben 
 

MM, osztály-
főnökök 

 

Plakát- és fotópályázatok kiírása különböző témákban, folyamatos Nádas Anna  



amelyekkel erősíthetjük a természet szeretetét és a 
környezettudatos szemléletet vagy annak kialakítását. 
Kiállítások szervezése az iskolában  
Képzőművészeti illetve fotókiállítás - félévenként min. 1-1  
(akár több is lehet) az iskola aulájában,  paravánokon, 
melyekre külső partnerként a helyi általános és 
középiskolákból is várunk pályázatokat. (jeles napok 
alkalmával) 
A Tehetségpont pályázati lehetőségeinek kihasználása 

DÖK 

Takarékosság: a fénymásoló papír-fogyasztás 
csökkentése, a kétoldalas papírhasználat ösztönzése, 
papírmentes tanítási nap (március 1. az újrapapír napja) 
 
 

folyamatos ÁMG, MM, 
SZÁ 

(pl. selejt papírok röpdolgozat 
írásra tökéletesek – külön 
gyűjteni a fénymásoló 
mellett, tanáriban). 

Szelektív hulladékgyűjtés 
 
 
 
 
 
Részvétel az országos Te Szedd! Mozgalomban 
A feleslegessé vált ruhaneműk és egyebek gyűjtése 
adományként  

Folyamatos 
 
Szept.,-Ápr.  
 
 
május 

 
 
DÖK, DH 
 
 
 
DH 

Pet-palack, kupak, elem, 
fémdoboz 
Elektromos hulladék 
Évente két alkalommal 
papírgyűjtő hét szervezése az 
iskolában, meghirdetése 
Budakeszin 
HÍD Szövetség, budaörsi 
állatmenhely 

Előadásokon, versenyeken, kiállításokon való részvétel 
az év során (kutatók éjszakája, atomoktól a csillagokig) 
Nemzetközi akciók figyelemmel kísérése a neten, 
bekapcsolódás a programokba 

folyamatos BE, SzÁ, 
ÁMG  
 
 

 

Egészséges életmódhoz kapcsolódó programokon,  
versenyeken való részvétel 

folyamatos SzÁ  

Kapcsolódás jelesnapokhoz osztályfeladatként (állatok, 
víz, Föld, … ) (faliújság, rádió, honlap, facebook,  
vetélkedők, …) 

Egész évben SZÁ 
Biológia fakt, 
ökomunka-
csoport 

Versenyek (feladatlapon, 
iskolarádión, honlapon) 

Gyalog- vagy kerékpártúrák szervezése    KJ, MM, 
ÁMG 

A Budavidék Zöldút 
Szövetség szervezésében, az 
NSJG napok (március) 
keretében; a külön 
sportprogramban található 
tervek szerint; évszakonkénti 
túrák megszervezése. 

Sokféle sporttevékenység biztosítása – tornatermi és 
szabadtéri, külsőhelyszíni,  (Makkos-futás, streetball, 
kerékpár-verseny, pingpong, kosárlabda, tanár-diák foci, 
…)  
Sportnap 

Folyamatos 
 
 
 
Április 

KJ,  
Breimann E, 
Mayer M.  
 
KJ, BrE 

 

Használt könyvek, tankönyvek gyűjtése  Szeptember-
től 

L-Sz I  

Gólyatábor szervezése: Agárd szeptember Of.  
(13.B, 12.A, 9. 
Ny, 9.A) 

 

Csatlakozás Áder János fehívásához a párizsi 
klímacsúcs sikeréért: szülők, tanárok 

Szeptember 
21. szülői 
értekezlet 
előtt 

SzÁ Regisztrációs lehetőség az 
aulában elhelyezett 
számítógépen. 
(http://www.elobolygonk.hu/) 

Környezettudatosság (9., 10.  osztály) és az iskolába 
járási szokások felmérése  

November 
15-ig 

ÁMG, MM  



 
Az őszhöz, mint évszakhoz kapcsolódó programok 

– Az iskola zöldsége – szavazás 
(osztályok+tanári kar) 

– Madárbarát farakás: tájház 
 

 
Szeptember 
 
Október-
november 
 

 
Budai G., MM 
 
SzÁ, NA,  
 
 

 
 
 
10.A   
 

Hagyományápolás keretében: háborús sírok gondozása 
(Szépítő Egyesület) 

Ősz, tavasz  SzÁ (közösségi szolgálat 
keretében) 

Az iskola kertjében ősszel három madáretető kihelyezése 
és madáreleség biztosítása.  

November-
március 

DÖK 
 

 
 

Nyílt nap: ökoiskolai bemutatkozás: teaház, totó November  DÖK, SzÁ, 
Budai G.  

 

Karácsonyi adománygyűjtés: kapcsolódás helyi 
akcióhoz:. 

december HZS Kapcsolatfelvétel a budakeszi 
HÍD családsegítő szervezettel 

A vetélkedők, versenyek, projekt nap szervezése NSJG 
napok és a környezetvédelmi világnap alkalmából  
  Almanap, élőkép 

Folyamatos, 
március 
június 

SZÁ, BE, 
ÁMG 
Öko mcs. 

 

Komposztáló az iskolaudvarban: őszi avar, lemetszett 
ágak + komposztálható hulladék külön gyűjtése az aulában. 

folyamatos   

Ballagás: 
Tarisznyába útravalóul pl. környezetvédelmi tudnivalók 10 
pontja, vagy tudatos vásárlás szempontjai, iskoladíszítés 
környezetkímélő módon 

Május BE, Budai G., 
ÁMG 

 

Ökoiskolai és természettudományos projektnap: 
 

Június 3. (a 
Környezet-
védelmi 
világnaphoz 
kapcsolódva) 

SzÁ, BE, 
ÁMG,  
ökomcs. 
Osztály-
főnökök 

 

Iskolaújság, (ökoiskolai tevékenység megjelenítése)  DÖK, Budai G  
Versenyek jutalmazásában a környezetvédelmi 
szempontok érvényesüljenek  

Szeptember -
Június 

 Zöldpontgyűjtés jutalma: őszi 
kirándulás, vándordíj 

Tantestület szakmai műhelymunka, előadás, beszámoló, 
továbbképzés: lehetőség szerint 

 ÁMG, BE, 
SZÁ, DH 

 

Pályázatfigyelés Folyamatos   
Az ökoiskola cím pályázati anyagának összeállítása, a 
pályázat megírása és elküldése 

2015 
szeptember 

ÁMG + mcs. 
DH 

 

Tanári kirándulás  évvégén Június   
Az Ökoiskola programhoz kapcsolódó tevékenységek 
összeírása, dokumentumainak összegyűjtése, archiválás 

folyamatos MM, ÁMG  

 

 

Budakeszi, 2015. szeptember 15. 


