
Ökomunkaterv  

2018/2019 

 

Feladat Dátum-határidő Felelős  

Öko-munkacsoport  

Tagok: 
Szabó Ágnes (SzÁ) – munkacsoport vezető 

Ácsné Molnár Gabriella (ÁMG)  

Borók Edit (BE) 

Budai Gabriella (BG) 
Gedeonné Mergenthaler Réka (MR) 

Karskó János (sport) (KJ) 

Mácsár Melinda (MM) 
Nádas Anna (NA) 

Baginé Kenderesi Andrea (BA) 

Szept. 15.  

 
 

 

 

 

 

SzÁ 

 

Rendszeresen bemutatja  
tevékenységét a honlapon, a 

faliújságon és a tanári 

hirdetőtáblán.  

Szerkeszti: 
ÁMG, MM 

 

 

Alapdokumentumok  

 

 

   
Az ökoiskolai vonatkozások megjelenítése a helyi 

tantervekben és a tanmenetekben minden tantárgy 
esetében: 

Matematika, fizika, informatika 

Kémia, biológia, földrajz, 
Történelem, magyar, etika 

Nyelvek (angol, német, spanyol) 

Rajz, testnevelés, ének, mozgóképkultúra 

Osztályfőnöki 

Szept. 30.  Munkaközös-

ségvezetők, 
szaktanárok 

 

 
 

 

Az ökoiskolai vonatkozások megjelenítése a 

munkaközösségi munkatervekben: 

Reál 

Humán és nyelvi 
Művészeti 

Osztályfőnöki 

Szept. 30 Munkaközös-

ségvezetők 

 

 

Bábik Zoltán 

Baumgartner Szilvia 
Karskó János 

Mácsár Melinda 

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

DÖK bevonása-ötletek, javaslatok, rendszeres 

összejövetel, DÖK-ön belüli ÖKO munkacsoport 
létrehozása,  

Kapcsolattartás 

Szept. 30. BG,  

diákig, 
SzÁ 

Jegyzőkönyv, DÖK 

feladatterv 

Szülők tájékoztatása, ötletek, javaslatok Szept. 30. of-ök, Borók 

Edit (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, 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  

 

– Budavidék Zöldút Szövetség (korábbi 
szerződés alapján folyamatos) 

 

– Budakeszi Város Német Önkormányzata 
 Budakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és 

Tájház   

 
 

– Budakeszi Szépítő Egylet  

 

 
– Állatmenhely Budaörs  

– Állatmenhely Etyek 

– Öko Keszi civil szervezet 
 

 

– HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 

   

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

BE, MM, NA,   

SzÁ, ÁMG 

 

Közös programok: 

-előadások, mammutfenyők 

környékének tisztántartása  

-biciklitúrák szervezésében és 
a zöldutak karbantartásában 

segítség  

-múzeumpedagógiai 
foglalkozások, előadások a 

német gyökerű hagyományok, 

szokások, tárgyi és kulturális 
emlékek megismerésére  

- temetőben a háborús sírok 

karbantartása évente (ősz, 

tavasz) (közösségi szolgálat)  
-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 a Budakeszi Széchenyi István 

Általános Iskolával  közös ökoiskolai programok 

rendezésére 

 A külföldi középiskolákkal való kapcsolatokban a 

fenntarthatóságra is hangsúlyt helyezni (Comenius, 

Nagyvárad, Erasmus) 

 Kapcsolódás a városi rendezvényekhez  

 Szülők bevonása az ökoiskolai tevékenységbe  

Folyamatos  
SzÁ, BG 

 

 
 

Paur Eleonóra 

 

 
Baumgartner 

Szilvia 

 
BE 

BE, of-ök 

 

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,  BA, 

Lengyel-Szász 

Izabella 

az osztályfőnökök támogatása  

Pedagógiai munka, az iskola működése 

Zöldpontgyűjtő 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, aktivitás 

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. Kerüljük a tűzveszélyes és 

ízléstelen, mű dekorációkat. Döntés kérdése, tartsuk e meg 

Szeptember-

től 
(folyamatos) 

Értékelés: 

nov. eleje, a 
nyílt nap 

előtt 

MM, osztály-

főnökök 

 



a tantermek szakterem jellegét, vagy az osztályok döntsék 

el, hogy dekorálják termüket. 

 

Plakát-, rajz és fotópályázatok kiírása különböző 

témákban, illetve csatlakozás más szervezetek által 

kiírtakhoz, 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, 

témahetek alkalmával) 

Folyamatos Nádas Anna, 

BE, MR, 

DÖK 

 

Takarékosság: a fénymásoló papír-fogyasztás 
csökkentése, a kétoldalas papírhasználat ösztönzése, 

papírmentes tanítási nap (március 1. az újrapapír napja - 

papírpréselés) 
„Újra gyertya” – adventi gyertyaöntés gyertya maradékból. 

 

 

Folyamatos BE, ÁMG, 
MM, SZÁ, 

NA 

 
 

SzÁ, NA 

(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, ÁMG 

 
 

SzÁ, ÁMG, 

BE 

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) 
Nemzetközi és hazai akciók figyelemmel kísérése a neten, 

bekapcsolódás a programokba 

folyamatos BE, SzÁ, 

ÁMG  
 

 

 

Egészséges életmódhoz kapcsolódó programokon,  

versenyeken való részvétel 

folyamatos SzÁ  

Az aulában élhető ficak kialakítása, kivetített Ökohíradó. folyamatos MR, BG  

Kapcsolódás jelesnapokhoz osztályfeladatként (állatok, 

víz, Föld, … ) (faliújság, rádió, honlap, facebook,  

vetélkedők, …) 

Egész évben SZÁ, BG, 

DÖK,  

Biológia fakt, 
ökomunka-

csoport 

Versenyek (feladatlapon, 

iskolarádión, honlapon) 

Gyalog-, kerékpár- és vizitúrák 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, kerékpár-

verseny, pingpong, kosárlabda, tanár-diák foci, …)  

 

Sportnap („Európa együtt mozog”) 

Folyamatos 
 

 

 

Szeptember  

KJ,  
Mayer M., 

Takács K. 

 

KJ,  MM, TK 

 

Használt könyvek, tankönyvek gyűjtése  Szeptember-

től 

L-Sz I  

Gólyatábor szervezése: Agárd szeptember Of.  

(12.B, 12.A, 9. 
Ny, 9.A) 

 

Csatlakozás a témahetekhez: 

 - A Fenntarthatóság-környezettudatosság Témahete  

  

Öko mcs. 

 



 2017. április 24-28 https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/  

 -Pénzügyi és Gazdálkodási Témahét   
 2017. március 6-10.   

 Digitális témahét 2017. április 3-7.  
 http://digitalistemahet.hu/  

 

NA 
 

infotanárok 

Az őszhöz, mint évszakhoz kapcsolódó programok 
– Október 8-12. között „termény-hét” 

(Minden osztály húz egy termést (pl: tök, 

kukorica, dió, szőlő, alma, körte, káposzta, 

napraforgó, mogyoró, mandula stb.) A 
tanári kar a bőségkosár. Feladatok: 

növényhatározás, képzőművészeti 

alkotások, mezőgazdasági és 
élelmiszeripari felhasználás, gyógyhatás, 

jelmez, büfé stb.) 

–  

–  
–  

 
Október-

november 

 

 
SzÁ, NA,  

SzÁ  

NA 

SzÁ, MM 

 
Közösségi szolgálat és 

zöldpontgyűjtés   

 

Hagyományápolás keretében: háborús sírok gondozása 

(Szépítő Egyesület, ÖkoKeszi) 

Ősz SzÁ (közösségi szolgálat 

keretében) 

Az iskola kertjében ősszel három madáretető kihelyezése 

és madáreleség biztosítása.  

November-

március 

DÖK 

 

 

 

Állatok világnapja:  

- állatkerti látogatás 
- adománygyűjtés menhelyi állatoknak 

 

Október 3. 

 

SzÁ 

 

 

Nyílt nap: ökoiskolai bemutatkozás November  DÖK, SzÁ, 

BG 

 

Tisztább osztálytermek, minden óra végén ellenőrizze a 
pedagógus, hogy összeszedik-e a tanulók a szemetet. 

 SzÁ  

    

Karácsonyi adománygyűjtés: kapcsolódás helyi és 

országos akciókhoz (cipősdoboz, süteménysütés, HÍD) 

december BG, ÁMG  

A vetélkedők, versenyek, témahetek, projekt nap 

szervezése  

Folyamatos, 

március 

június 

SZÁ, BE, 

MM, ÁMG 

Öko mcs. 

 

Elvi megállapodásunk, hogy csatlakozunk országos vagy 
nemzetközi szervezésű programokhoz, később 

megbeszélendő módon: 

- a 2018-as év Semmelweis-,  

- és Mátyás király - emlékév 

- Kulturális Örökség Európai Éve 

- Fenntarthatósági témahét 

- egészségtudatos mintaiskola 

- a „túlfogyasztás” fogalmának jobb megértése, 
megértetése (nemzetközi nap: aug. 1!!!) 

- Kutatók Éjszakája         
Szintén általános törekvésünk, hogy erősítjük városunk 

civil szervezeteivel az együttműködést: 

- Német Nemzetiségi Tájház (káposztasavanyítás, 
közösségi munka) 

- Budakeszi Szépítő Egyesület ( a temető takarítása, 

megemlékezés Á.S. kollégánkról) 

- Nagy Gáspár Városi Könyvtár (könyvtárhasználat, 

kedvenc könyveink bemutatása) 

- Generációk Háza  ( műsor bemutatása, film 
készítése) 

- Önkéntes Tűzoltók (látványos bemutató) 

- Budakeszi Protestáns Kör (az általuk szervezett 

előadásokon való részvétel) 

 
folyamatos 

SZÁ, NA  

https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/
http://www.penz7.hu/
http://digitalistemahet.hu/


a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium diákjainak 

meghívása különböző programokra    

Új szempontjaink, programjaink: 

- pihenő- és ökosarok (Élhető ficak) kialakítása az 

aula vagy a folyosó területén, folyóiratokkal, 
könyvekkel, sakktáblával,  a DÖK tervei alapján, 

esetleg szülői segítséggel, az igazgatóság 

ellenőrzése mellett 

- a szülőkkel való együttműködési formák bővítése, 
deklaráltan nem tanügyi kérdésekben   

- rendszeres Öko-híradó vetítése az aulai nagy 
projektoron, havi kétszeri alkalommal ( DÖK ) 

- „Ma is tanultam valamit” könyv érdekes, 

figyelemfelkeltő részeinek ismertetése 

- a Takarítás Világnapja alkalmából a DÖK 

felköszönti az iskola technikai dolgozóit 

-  ballagáskor az iskola díszítését a közeli 
kertészettől (kölcsön) kapott élő virággal tervezzük 

- Az idei projektnap címe, témája: A helyi értékek  

- Online tanári önképzőkör alakulása, megvalósítása, 

működtetése a sokszínűség jegyében (jan. 3-4, 

tanítás nélküli munkanap) 

 SZÁ, NA, BG, 

MR, MM, 

ÁMG 

 

    

Ballagás: 

Tarisznyába útravalóul pl. környezetvédelmi tudnivalók 10 

pontja, vagy tudatos vásárlás szempontjai, iskoladíszítés 
környezetkímélő módon: a ballagásra élő növényeket csak 

kölcsönzünk, papírvirágokat használunk, csak a ballagók 

termét és az aulát díszítjük. 

Május KJ, MM, MR  

Ökoiskolai és természettudományos projektnap: 
 

a diáknapok-
hoz  

kapcsolódva 

SzÁ, BE, 
ÁMG,  

ökomcs. 

Osztály-
főnökök 

 

    

Versenyek jutalmazásában a környezetvédelmi 

szempontok érvényesüljenek  

Szeptember 

–Június 

 Zöldpontgyűjtés jutalma: őszi 

kirándulás, vándordíj 

Tantestület szakmai műhelymunka, előadás, beszámoló, 

továbbképzés: lehetőség szerint 

 BE, SZÁ   

Pályázatfigyelés Folyamatos   

Tanári kirándulás évvégén Június   

Az Ökoiskola programhoz kapcsolódó tevékenységek 

összeírása, dokumentumainak összegyűjtése, archiválás 

folyamatos SzÁ, MM, 

ÁMG 

 

 

 

Budakeszi, 2018. szeptember 15.



Zöld jeles napok 2015/16 - osztályonkénti vállalás 

Zöld jeles nap Dátum Osztály DÖK-DÖKO képviselők 

  9.Ny  

  9.A  

  9.B  

  10.A  

  10.B  

  11.A  

  11.B  

  12.A  

  12.B  

 

Zöld jeles  napok: 

 

 Szeptember 16. péntek Ózonvédelmi világnap 

 Szeptember 16-22. sze-cs Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap  (22-e) 

 Szeptember 20 Szemétszedési világnap 

 Szeptember 22 Madár megfigyelési világnap 

 Október 4  kedd Az állatok világnapja 

 Október 10. hétfő A komposztálás ünnepnapja 

 Október 22  Földünkért világnap 

 November 25. p „Ne vásárolj semmit” Nap 

 December 29. A Biodiverzitás védelmének világnapja 

 Február 2. cs. A vizes élőhelyek világnapja 

 Március 1. sz. Az újrapapír napja  

 Március 6.  h. Nemzetközi Energiatakarékossági Világnap 

 Március 22 sz. A víz világnapja (szünet) 

 Március 23 cs. Meterológiai világnap 

 Április 7.  p. Az egészség napja 

 Április 14 Gátellenes világnap 

 Április 18  Műemlékvédelmi világnap 

 Április 22.  p. A Föld napja 

 Április 24. A Kísérleti Állatok Védelmének Világnapja 

 Május 10. sz. Madarak és fák napja 

 Május 15. h Nemzetközi Klíma Akciónap 

 Május 22. h Biodiverzitás napja 

 Május 24. sz. Az Európai Nemzeti Parkok Napja 

 Június 5. h  Környezetvédelmi világnap 

 Június 8. cs. Az Óceánok Világnapja 

 Június 17. Világnap az Elsivatagosodás és az Aszály Ellen 

 Június 21. A Nap Napja 

 Július 1. Építészeti világnap 

 Július 11. Népesedési Világnap 


