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Az ÖKO-munkacsoport tagjai: 

Szakáll Kinga - DÖK segítő nevelő, tanítónő 

Cserés Gabriella- tanítónő 

Veres Henrietta Katalin - tanítónő 

Jobbágy Gergő- földrajz - testnevelés szakos tanár 

Hegedűsné Fórián Annamária- tanítónő 

Mester Anikó- biológia – földrajz - történelem szakos tanár 

Tóth Gáborné - technikai dolgozó 

Medgyesi Gábor- technikai dolgozó 

Célkitűzések: A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai 

Programja szerint. 

• Olyan intézményben kívánunk együttműködni, ahol az iskola tárgyi környezete, az 

emberi kapcsolatok minősége környezetbarát és egészségmegtartó. Ahol biztosítva van 

hosszú távon a gyermekek szakmai, szellemi, érzelmi, esztétikai, lelki fejlődése. 

Környezettudatos állampolgárrá váló tanítványokat bocsátunk útjukra, olyanokat, 

akiknek reális esélyük van a sikeres munkavállalásra, képesek az élethosszig tartó 

tanulásra.  

Feladatok: 

• Az egészséges életmód és környezettudatos magatartás kialakítása 

• Egészséges, harmonikus életvitelt megalapozó szokások kialakítása, értékként való  

elfogadása 

• önfejlesztés megvalósítása, az élethosszig tartó tanulás igényének kialakítása 

• erkölcsi értékek, humánus magatartásminták, szokások nyújtása, és ezek fejlesztésére 

való törekvés 

• nemzeti és helyi értékek, hagyományok ápolása, átadása 



• Hagyományokra épülő nevelési, oktatási rendszerünk kialakítása során a tanulók  

egészséges, kulturált életmódra nevelését, a környezeti nevelését tartjuk fontosnak.  

• Nagy figyelmet fordítunk környezetünk megóvására, tisztaságára és a takarékosságra 

• Bekapcsolódunk a szelektív hulladékgyűjtésbe 

• TIE programokon vesznek részt az iskola tanulói 

• A szabadidős foglalkozások jó lehetőséget biztosítanak, hogy minél többet  

tartózkodjanak tanulóink a friss levegőn 

• Tanulmányi sétákat tervezünk az iskola közvetlen környékén  

•  Tanulmányi kirándulásokat szervezünk minden évfolyamon. 

 

A fenntarthatóság pedagógiáját szolgáló kiemelt tevékenységeink: 

• A „jeles napokról” (Állatok világnapja, Víz világnapja, Föld napja, Madarak és fák  

napja) programokkal, versenyek és kiállítások szervezésével emlékezünk meg. 

• Az újrahasznosítható hulladékok közül egész évben szelektíven gyűjtjük a papír és PET-

palackokat.  

• a veszélyes hulladékok közül szárazelemet gyűjtünk 

• Iskolánk udvarán komposztáljuk a szerves hulladékot 

• Részt  veszünk  környezettel,  környezetvédelemmel,  természettel 

 kapcsolatos versenyeken (Curie Környezetismereti Verseny, Balogh János 

Természetismereti Vetélkedő), szervezünk városi környezetismereti versenyt 

• Ősszel egészségnevelési napot tartunk iskolánkban. 

• Részt veszünk a városi és országos szemétszedési akciókban (TeSzedd), iskolánk 

környékét rendszeres szemétszedéssel tartjuk tisztán. 

• Virágültetést, udvarszépítést hajtunk végre 

• Iskolánk benevezett a „Legszebb konyhakertek” pályázatba 

• A tanulmányi kirándulásokat is minden tanévben beiktatják az osztályok az éves  

programjukba 

• Tanulmányi sétákat szervezünk a helyi épített-, és természeti környezet megismerése  

céljából 

• Tagintézményünk  minden  tagja  elhivatott  a  környezeti 

 nevelés  terén,  

példamutatásukkal a fenntarthatóság fontosságára kívánják felhívni a figyelmet  

 



Munkaterv: A 2020-2021-es tanévre vonatkozó munkaterv ökoiskolai kivonata 

Időpont Tevékenység Felelős 

Szeptem- 

ber 

 

 

1. Folyosók, tantermek  dekorálása 

újrahasznosítható anyagokból 

 

2. Balesetmegelőzési oktatások megtartása 

 

3. Osztályfőnöki óra: (Környezetünk 

védelme, az egyéni felelősség kérdései) 

 

4. Konyhakert gondozása 

 

 

5. Sportversenyekre való felkészülés 

 

 

6. Számítógépek környezetkímélő 

használatának megbeszélése az 

informatika órákon 

 

7. TeSzedd 

 

 

8. Kiskulcsosi Hét 

 

 

 

 

9. Autómentes világnap 

 

 

10. Hulladákgyűjtés 

osztályfőnökök 

 

 

osztályfőnökök 

 

Nagy Éva  

szaktanárok 

 

osztályfőnökök 

tanítók 

 

szaktanárok 

Jobbágy Gergő,  

 

dr Király  

Józsefné 

 

 

Hegedűsné Fórián 

Annamária 

 

DÖK 

osztályfőnökök 

Szakáll Kinga-  

Mester Anikó 

 

osztályfőnökök 

tanítók 

 

Szakáll Kinga 



 

 

11. Levelezős versenyek beindítása 

 

Nagyné Sütő 

Mariann 

 

Nagy Erzsébet 

szaktanárok 

 

Október 1. Állatok világnapja programok 

 

2. Őszi tanulmányi séták szervezése 

 

 

 

Szakáll Kinga 

 

Osztályfőnökök 

 

  

 

November 1. Egészségnevelési program 1-4. 

osztályokban 

 

 

 

 

 

2. Környezetnevelési program: osztályok 

munkavállalásai a környezet szépítése 

érdekében, avargyűjtés, lombtalanítás 

alsós 

osztályfőnökök 

Szakáll Kinga 

Veres Henrietta 

Katalin 

Kiss-Andrási Erika 

 

osztályfőnökök 

tanítók 



December 1. Gondoskodj a madarakról! Madáretető 

kihelyezése az iskola udvarán található 

fákra 

 

2. Kézműves foglalkozások természetes 

anyagok felhasználásával 

 

3. Megemlékezés a Mikulásról, Karácsonyról 

Osztályfőnökök 

 

Osztályfőnökök 

 

Osztályfőnökök,  

DÖK 

Január 1. Farsang 

 

2. Erzsébet-tábori pályázatok  elkészítése, 

benyújtása 

Osztályfőnökök 

 

Osztályfőnökök 

Február 1. Curie területi környezetismereti versenyre 

való felkészítés 

Kiss-Andrási Erika 

Hegedűsné Fórián 

Annamária 

Március 1. Víz Világnapi programok 

 

2. Digitális Témahét 

 

3. Happy-hét rendezvényei 

 Veres Henrietta 

Katalin 

Kiss-Andrási Erika 

Cserés Gabriella 

 

Mester Anikó 



Április 1. Tavaszi iskolatakarítási nap palántázás, 

kapálás, gereblyézés 

 

2. Fenntarthatósági témahét 

 

 

 

3. Föld Napi programok 

 

 

4. Városi környezetismereti verseny 

 

 

 

Osztályfőnökök, 

technikai dolgozók 

 

Szakáll Kinga 

Nagy Erzsébet 

 

Szakáll Kinga 

Kiss-Andrási Erika 

 

 

Cserés Gabriella,  

Hegedűsné  

Fórián  

Annamária 

Május 1. Anyák napi megemlékezések 

 

2. Redemptio emlékünnep  

 

 

 

3. Nyílt napok 

 

 

4. Madarak, fák napja 

 

osztályfőnökök 

 

osztályfőnökök 

tanítók 

 

 

osztályfőnökök 

tanítók 

 

szaktanárok, 

osztályfőnökök  

Június 1. Tanulmányi kirándulások  

 

2. DÖK nap 

 

 

3. Erzsébet-táborok 

osztályfőnökök 

 

Szakáll Kinga 

osztályfőnökök 

 

táborvezetők 

Karcag, 2020. szeptember 30. 


