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„Senki sem követhet el nagyobb hibát,  
mint az, aki azért nem tesz semmit,  

mert amit megtehet, az kicsiny.” 

- Edmund Burke – 
 

Tagok:  
Szabó Lajosné – alsós  igazgató helyettes, ökoiskola vezető,  
Kálmán Enikő – tanár – felsős igazgatóhelyettes,  
Papp Piroska - gazdasági ügyintéző 
 
Bánkutiné Benedek Erika – tanító – Montessori munkaközösség,  
Farkas Anikó – tanító – tesi - munkaközösség,  
Kustra Vilmos – tanár – reál munkaközösség,  
Schriffert Márta – tanár – humán munkaközösség,  
Sárközi László – humán munkaközösség. 
Kocsi Györgyné – tanár – osztályfőnöki munkaközösség 
 
Célkitűzések: 

Értékelni az előző tanévi tapasztalatokat. 
Meghatározni a feladatokat a pályázati vállalások és az iskolai programok tükrében 
Működtetni a vállalásokat. 
Minél több résztvevőt bevonni a munkába 
 
Kiemelt feladatok: 
Az újra pályázás kritériumainak vizsgálata 
 Minőségbiztosítás – elégedettség felmérés 
 Helyi eseményekhez csatlakozás 
 Önkéntes munka – DÖK 

Telekocsi akció 
Média megjelenés 
Iskolákkal való együttműködés bővítése 
Önkormányzat  - Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsággal való 
kapcsolatfelvétel -  
Kapcsolatteremtés civil szervezetekkel, óvodákkal, szociális intézményekkel 

 
A kiemelt feladatok kidolgozása, és a program elindítása az öko - megbeszélések 
folyamatos feladata. 
 
 
A tanévre szóló folyamatos feladatok: 
1. Az iskola működtetéséért felelős Papp Piroska segíti és koordinálja: Szelektív 

hulladékgyűjtést, tisztítószerek beszerzését, az energia takarékos szempontú beszerzéseket. 
2. A Diákönkormányzatban az ökomunka gyermek képviselője: ………………………. 

Feladata: a gyermekek által szervezett programokban képviselje a környezet-tudatosság 
szempontjait.  
A gyermekek munkáját Csontos Lídia, a DÖK segítő tanára koordinálja. 
A DÖK szervezi az osztályok közötti versenyt, melynek öko – szempontjai: tisztaság, a 
szelektív hulladékgyűjtés, energiatakarékosság és az ÖKO feladatok. 
Öko feladatok szerkesztése – kéthavonta – Kálmán Enikő 



3. Iskolánk öko – munkájának média megjelenéséről az aktuális program felelőse  
gondoskodik. (Föld Napja, Családi szombat – a környezettudatosság jegyében, Öko - 
szervezetekkel való együttműködés ….) 

4. Családok tájékoztatása és bevonása munkába: Kálmán Enikő 
 A honlapon a Hírlevél formájában tájékoztatjuk a szülőket iskolánk életéről, a 

környezettudatossággal kapcsolatos feladatokat és eredményeket külön az Ökosságok 
linken is összefoglaljuk. – működtetése: Hallgató Csaba 

 Ökosságok faliújság szerkesztése (jelesnapok, gyerek munkák, akciók, Ökofeladatok) – 
Kocsi Györgyné és Kálmán Enikő 

 
5. Technikai megvalósítások – Kustra Vilmos 

 A téli madáretetők kihelyezése és gondozása 
 Nyárra lepkeitatók kihelyezése és gondozása 
 Esővíz összegyűjtése locsolás céljából 

 
Időszakhoz kötött feladataink: 
6. Az alsó tagozatos osztályokban félévenként egy - egy környezettudatossággal foglalkozó 

program szervezése – Bánkutiné Benedek Erika, Farkas Anikó 
7. 5. és 6. osztályokban az egészséges élet tantárgy 1-1-témaköre a környezettudatossággal 

foglalkozik – Kocsi Györgyné 
8. 7. és 8. osztályokban osztályfőnöki órák keretében és a szaktárgyi témákban a kapcsolódási 

pontokat használjuk fel. – szaktanárok, osztályfőnökök 
9. Szeptember: Családi szombat a környezettudatosság nevében – Csontos Lídia, Hallgató 

Csaba, Dabis Erika 
10. December:„Ökokarácsonyfák”, Mikulásvár szervezése – Kálmán Enikő 
11. Karácsonyi vásár, sajátkészítésű ajándékok árusítása és az otthon „kinőtt játékok” felkínálása 

– Kovács Éva, Kocsi Györgyné 
12. Február: Ökofarsang – alsós osztályfőnökök, felső: Halgató –Csík Ivett, Hallgató Csaba 
13. Március: Témanap, (alsó) Az állatok – Kakuszi Judit, (felső tagozaton) Történelmi korok a 

fenntarthatóság tükrében témájában – Nemes Mária, Csontos Lídia 
14. Április: Föld Napja program a testvérosztályokkal – Molnár Katalin, Rainer Máté 
15. Május: Erdei iskolák – 4.,5.,évfolyamok osztályfőnökei 
16. Kihívás napja – Patakiné Koscsó Erzsébet, Hallgató Csaba és Hallgató Cs. Ivett 
 
Budapest, 2014. szeptember 16. 

Kálmán Enikő 
 

 
 

 

 

 


