
 

 

 

Győrvári Béri Balogh Ádám 

Általános Iskola 

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 

2021-22. TANÉV 

 

A munkaterv az iskolai éves munkaterv szerves része, amelyet a tantestület a 2021. aug. 30-i ülésén 

fogadott el. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállította: Kiss Csaba ökoiskolai koordinátor 

 

 

 

 

Győrvár, 2021. augusztus 30. 

  



 

Küldetésnyilatkozat 

Az iskola tanulói és dolgozói legyenek tudatában a fenntarthatóság kérdéskörének 

fontosságával és ezt a szempontot a mindennapi munkájuk során érvényesítsék. 

Minden tanuló és iskolai dolgozó törekedjék a szülőkkel és a helyi közösséggel együtt a 

megismert helyi és tágabb környezetünk ökológiai problémáinak a megoldására. 

Az iskola biztosítson lehetőséget tanulói számára a tanterven kívüli tanulási formákra a 

környezeti nevelés érdekében. /erdei iskola, szakkör, terepgyakorlat, tábor, hagyományőrző 

tevékenységek stb./. 

Az iskolakert építése, folyamatos fejlesztése, az iskolakert adta lehetőségek beépítése az 

oktatási-nevelési folyamatainkba. 

Az iskola működtetése a lehető legkörnyezetkímélőbb és legtakarékosabb módon 

történjen. 

 

Fő céljaink, feladataink: 

 Az iskola tanulói és dolgozói között minél több környezettudatosan gondolkodó és cselekvő 

személy legyen. 

 A diákok környezettudatos magatartásának kialakítása, szemléletformálás a fenntarthatóság 

pedagógiájának alkalmazásával. 

 Az iskolába való közlekedésnél a tanulók és a dolgozók, - lehetőségeikhez mérten- 

részesítsék előnyben a tömegközlekedéssel, kerékpárral vagy gyalogosan való munkába 

járást 

 A környezeti erőforrások és a fogyasztás kapcsolatának és a fenntartható fogyasztás elvének 

megismertetése. 

 A tanulók aktívan kapcsolódjanak be közvetlen környezetük megóvása érdekében 

szervezett tevékenységekbe, együttműködve társszervezetekkel. Ismerjék meg a 

környezetükben található Natura 2000 –es területeket, állatokat, növényeket 

 A fenntarthatóságra nevelés érdekében a diákok mellett építünk a szülők és a helyi 

szereplők együttműködésére. Óvodák, önkormányzatok, civil szervezetek bevonása 

programjainkba. 

 Iskolánk egykori tanítványainak bevonása programjainkba, önkéntes tevékenységre is 

lehetőség biztosítása 

 Környezetük hagyományait, értékeit ismerjék meg, vegyenek részt gyarapításukban.  



 Ismerjék meg településeik természeti értékeit, vegyenek részt a települési környezetvédelmi 

programokban („Te szedd!, szelektív hulladékgyűjtés, közösségi programok). 

 Diákjaink életmódjában a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk 

megelőzésére való törekvés váljék meghatározóvá.  

 Változatos programok szervezésével a tanulók érdeklődésének felkeltése, a tanulók minél 

szélesebb körének bevonására a szervezett programokba. 

 Az Iskolakert Hálózat tagjaként az Iskola Mentor pályázat feltételeinek teljesítése. 

 Programjainkon az eldobható eszközök helyett többször használatos eszközök használata( 

pohár, tányér, evőeszköz). 

 Az intézményben folyó öko-tevékenységéről az öko-faliújságon, a honlapon és 

időközönként a megyei napilapban ( Vas Népe) tájékoztatást nyújtunk. 

 

A fenntarthatóság pedagógiáját szolgáló főbb tevékenységeink: 

 Egészséges életmód, egészséges táplálkozás témanapra osztályprogramok szervezése a 

szabadban (2021. szept. 24.) 

 Aszalás: napkollektoros aszalóval( zöldség, gyümölcs 

 Gyömölcsfeldolgozás: hozott gyümölcsből ivólé 

 Egészségvédelmi napon előadás, rajzverseny, vetélkedő. 

 Gyalog- és kerékpártúrák szervezése iskolai szinten, illetve osztálykeretben, figyelembe 

véve a Natura 2000 területeket. 

 Hulladékgyűjtés szelektíven:PET palck, papír, alumínium doboz, használt elem és telefon, 

használt olaj 

 A természettudományos versenyeken való részvétel.  

 A Hegypásztor Kör – natúrpark vetélkedőjére készülés, versenyen való részvétel 

 ELTE kapcsolat fenntartása 

 Kézműves tevékenységek, ahol természetes anyagokat használnak fel. (őszi kézműves és 

tökfaragás, Adventi készülődés, Húsvéti készülődés). 

 Az Iskolakert gondozása, növények folyamatos telepítése, természetismeret, 

természettudományi gyakorlatok órán és technika órákon terepgyakorlat. Őshonos 

növények telepítése, gondozása 

  Iskolakert bővítse. új helyen kialakított ki fűszer- és gyógynövény kertet további bővítése, 

gondozása (Kneipp ichlette kert) 



 Iskolakert Hálózaton belül magfogás vállalása: “Magot az iskolakertből” akción belül 

 Meteorológiai állomás adatok gyűjtése, elemzése 

 ÖKO faliúság- öko hírekkel 

 Az udvari gyepes terület és parkosított rész folyamatos gondozása. Beltéri zöld növényzet 

gondozása. 

 Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása – osztályok dekorálása természetes anyagok 

felhasználásával, virágok gondozása 

 Nyári napközis tábor szervezése, amelynek programjába a környezeti nevelést is beépítjük. 

 

 

 

 

 

Ökoiskolai munkacsoport tagjai: 

Polgár Antalné intézményvezető 

Kiss Csaba tanár, ökoiskolai koordinátor 

Hollósy Szabolcs intézményvezető 

helyettes 

Németh Pál Józsefné tanító, az alsós 

munkaközösség vezetője 

Völgyi László – DÖK segítő tanár 

Pais Éva tanár, tanár 

Molnár Csaba Károlyné tanító 

Halász Erika tanító 

Balaskóné Dala Lívia tanító 

Veit-Harangozó Dóra tanító 

Miklós Ferenc tanár,  

Ódor Zsuzsanna iskolatitkár 

Némethné Balogh Tünde takarítónő 

Magyar Szabolcs karbantartó 
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2021-22. tanév programjai 

Időpont Feladat Felelős Résztvevők 

köre  

Egyéb 

tevékenység 

Indikátoro

k 

Szeptember Az éves munkaterv 

elkészítése, összhangban a 

munkaközösségek, DÖK, 

iskolai munkatervvel 

Kiss Csaba Polgár Antalné, 

Németh Pálné 

  

Szeptemb

er 

Diák „ökocsoport” DÖK-ön 

belül alakuló összejövetele, 

éves program megtervezése, 

feladatok kiosztása, 

felelősök megválasztása 

Kiss Csaba, 

Polgár Antalné 

Csoportba 

jelentkezett 

tanulók, 

osztályfőnökök 

Jelenléti ív, 

fénykép 

A 

csoportba 

alsóból 1 

fő, felsőből 

2 fő 

osztályonk

ént 

Folyamato

s a tanév 

során 

Hulladékgyűjtés szelektíven 

az iskolában ( papír, PET, 

komposzt, elem, alumínium, 

használt olaj) 

Kiss Csaba, 

technikai 

dolgozok 

Diák „öko 

csoport” gyűjtési 

felelősök 

Rendszeresen 

ellenőrizni a 

szelektív 

hulladékgyűjtést  

1 fő 

gyűjtési 

felelős 

Folyamat

os a tanév 

során:  

Osztálytermek, 

osztályvirágok rendszeres 

gondozása  

Kiss Csaba A diák 

Ökocsoport 

tagjai 

A tantermek 

rendszeres 

ellenőrzése 

Az iskola 

tanulói 

Szeptemb

er 

Füvészkert gondozása, őszi 

feladatok elvégzése  

Kiss Csaba, 

Hollósy 

Szabolcs, 

Polgár Antalné 

Ökocsoport 

felsős tagjai. 

DÖK, Magyar 

Szabolcs,  

Kerti eszközök 

karbantartása 

fényképek 

készítése      

min. 15 fő 

munkája a 

kertben 

váltakozó 

résztvevő 

szám 

Szeptemb

er 

Füvészkert növényeinek 

megismerése, további 

telepítések megtervezése 

alsós tanítók, 

Polgár Antalné, 

Kiss Csaba  

alsósok 

környezet órán, 

felsős 

ökocsoport 

tagjai, technika 

és term. tud. 

gyak. órán 

Növények 

felismerése, 

hasznosítása 

alsós 

tanulók, 

napló 

bejegyzése 

Szeptemb

er 

Iskolakert bővítése, építése Polgár Antalné, 

Kiss Csaba, 

Miklós Ferenc, 

Hollósy 

Szabolcs 

öko 

foglalkozáson, 

technika és ttgy 

órán,  

tereprendezés, 

Kneipp 

mintára taposó 

kialakítása, 

magaságyások, 

komposztáló, 

építése, 

növények 

telepítése 

foto 

dokumentá

ció, 

iskolakert 

bemutató 
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Szeptemb

er 

Öko faliújság, sarok 

kialakítása, folyamatos 

frissítése 

Kiss Csaba 

Harangozó 

Dóra, Molnár 

Csabáné, 

Halász Erika 

kézműves 

szakkörösök 

aktualitások 

szerint, fotók 

 

Szeptember

től 

folyamatos 

Az iskolaudvar 

tisztaságának ellenőrzése 

Kiss Csaba, 

Magyar 

Szabolcs 

Ökocsoport 

tagjai 

Szemétszedés, 

faágak 

begyűjtése,  

 

Szeptemb

er  

Hulladékgyűjtés szelektíven Völgyi László, 

DÖk Öko 

csoprtja 

Az iskola tanulói Az 

összegyűjtött  

hulladék 

elhelyezése 

szállításhoz 

 

Szeptemb

er -

október 

A Világ Legnagyobb 

Tanórája felhíváshoz 

csatlakozás 

Kiss Csaba, 

Polgár Antalné, 

Molnár 

Csabáné 

Az iskola tanulói A megadott 

óraterv 

feldolgozása 

50 fő 

szeptemb

er 24. 

Egészséges életmód és 

táplűlkozás témanap- 

osztályprpgramok 

osztályfőnökök iskola tanulói fotók, 

beszmámolók 

141 

Október 

egyik 

szombatja 

Részvétel a világ gyalogló 

napján, ha meghirdetik a 

programoto 

Kiss Csaba Jelentkezett 

tanulók  

Szülőket 

bevonni, 

feladatlap, 

fotók 

készítése, 

termékek 

gyűjtése 

kb. 10-15 

fő 

október Iskolakerti online nyílt nap PA-né, He, NP-

né HSZ 

kiskertészek 

csoportja 

online 

bemutató 

anyag 

10-12 fő 

Október 

16. 

Kézműves foglalkozások: 

őszi termések felhasználása, 

tökfaragás 

Molnár 

Csabáné, 

Harangozó 

Dóra, Szülők 

Iskolai szinten 

hirdetve: 

célcsoport: 

alsósok, de bárki 

részt vehet 

Termések 

beszerzését 

előre 

szervezni. 

25-30 fő 

Október 

16. 

Terménykiállítás készítése, Polgár Antalné, 

Németh Pálné, 

Molnár 

Csabáné, 

Harangozó 

Dóra, Halász 

Erika 

MCS-né: 

feliratozáshoz 

címkék készítése 

kézműves 

szakkörön 

HD, PA-né, 

+diákok: 

kiállítás 

összeállítása 

Eszközök: 

tárló 

zsákokhoz 

anyag, 

csavaros tetejű 

üvegek, papír, 

filctoll, 

kiállításhoz 

tárló 

15-20 fő 

Október Természeti értékek keresése 

a saját településen- Fotózz, 

rajzolj!- kiállítás készítése 

 

Kiss Csaba 

Fotó 

szakkörösök 

Fotók 

számítógépre 

10-15 fő 
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gyűjtése, PPT 

készítése 

Novembe

r 

A iskolakert őszi munkáinak 

lezárása 

Kiss Csaba, Pa-

né 

technika , term. 

tud. gyak. órán 

és délutáni 

időben 

fotó készítése, 

szerszámok 

átnézése 

15 fő 

Novembe

r 

Egészségnap, előadás,  

vetélkedő megszervezése 

Kiss Csaba 

Hollósy 

Szabolcs. alsós 

mk. 

minden 

osztályból 5-7 

fős csapat 

fotó, 

oklevelek, 

anyagszükségl

etet előre 

leadni 

felsősök 

Novembe

r 

Madáretetők előkészítése- 

készítése, kihelyezése   

Kiss Csaba, 

Miklós Ferenc, 

alsós tanítók, 

Magyar 

Szabolcs 

osztályonként  

1-2 fő 

eleség 

gyűjtése, 

tárolása 

(Magyar SZ.) 

20 fő 

December Adventi készülődés – a 3 

hetes projekt keretében 

karácsonyi díszek 

természetes anyagokból, 

mézeskalács sütés. 

Gyertyagyújtási ünnepélyek. 

Iskolavezetés, 

tantestület, 

technikai 

dolgozók 

 

Csoportok 

szervezése a 

foglalkozásokra: 

tanulók 

jelentkeztetése 

Alapanya-gok 

beszerzése!! 

150 fő 

December Madáretetők megfigyelése,  Kiss Csaba osztályonként az 

egy – két bevont 

gyerek 

Fényképek, 

feljegyzések 

16 fő 

December  Hagyományőrzés: Lucázás, 

Karácsnyi ünnepély; 

Karácsonyi vásár- cask 

gyerekeknek a járvány miatt 

Szülők, iskola 

vezetősége, 

ökocsoport 

felsős tagjai 

bevontak: 

Szülők 

közössége, ,  

Szervezést 

dec. elején 

kezdeni 

150 fő 

Január Téli túra a osztályonként a 

környező erdőkbe 

osztályfőnökök jelentkező 

tanulók 

Hó esetén 

szánkót vinni. 

20 fő 

Január A madáretetők megfigyelése Kiss Csaba osztályonként az 

egy – két bevont 

gyerek 

Fényképek, 

feljegyzések 

16 fő 

Január Természettudományos 

tanulmányi versenyek 

Szaktanárok jelentkezés 

szerint 

folyamatos 

készülés az év 

folyamán 

15 fő 

Február  Natura 2000 túra: Téli túra a 

Kőszegi – hegységbe. 

Kiss Csaba,  

 

Tanulók, szülők, 

tanárok 

Közlekedés 

vonattal 

40 fő 

Február Korcsolya Zalaegrszegen Polgár Antalné jelentkező 

tanulók 

külön busszal 70 fő 

Február  Gyermek farsang 

osztályszinten 

Osztályfő-

nökök  

tanulók, szülők 

 

 

 

A jelmezek 

legyenek 

természetes 

anyagból vagy 

újrahasznosítot

tból 

300 fő 
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Március Víz világnapja: Natura 2000 

túra a Felső – Zala – 

völgybe, vízvizsgálat 

kockásliliom 

rajzverseny 

Kiss Csaba Tanárok, 

tanulók, szülők 

gyalogos túra  25 fő 

Március Veteményezés, a iskolakert 

folyamatos gondozása, 

információs táblák 

kihelyezése a növények 

mellé 

A kertekben lévő 

információs táblákra 

információk kihelyezése 

Öko 

munkacsoport  

diákok 

ökocsoportja, 

tanulók NP-né, 

PA-né, közfogl., 

MF.   

vetőmagok, 

palánták 

beszerzése, 

gyógynö- 

vények és fák 

metszése 

50 fő 

Március  Tavaszi játszóház, 

kézműves foglalkozás- 

természetes anyagokkal 

Németh Pálné 

és az alsós 

munkaközös-

ség 

Iskola tanulói és 

az óvodások  

 10 fő 

Március 1-

5. 

A pénzügyi tudatosság és 

gazdálkodás hete 

Kiss Csaba Az iskola felső 

tagozatos tanulói 

A programban 

szereplő 

óraterv 

megvalósítása 

20 fő 

Március 

22.  

A víz világnapja Kiss Csaba, 

Hollósy 

Szabolcs 

Felsős tanulók A Sárvíz mint 

a Natura 2000 

egyik pontja 

30 fő 

Március 

25. 

ELTE roadscow- 

természettudományos 

kísérletek 

Polgár Antalné 7-8.o. Korábbi 

pályázat 

zárórendezvén

ye 

40 fő 

Április Csodaszarvas Tájparkban 

fenntarthatósági délután 

2x25 fővel 

Polgár Antalné 4-6. o. tanulói Korábbi 

pályázat 

50 fő 

Április ZöldOkos Kupán való 

részvétel több csapattal 

Polgár Antalné 

, Kiss Csaba 

6. és 7. osztályos 

tanulók 

több fordulós 

verseny( 

online és 

továbbjutás 

esetén területi) 

30 fő 

Április 

22.  

A Föld napja  kerékpártúra Polgár Antalné, 

Németh Pálné 

Az iskola tanulói Meghirdetett 

rajzverseny 

eredmény- 

hirdetése  

30 fő 

Április  Fenntarthatósági témahét Polgár Antalné, 

Németh Pálné 

Az iskola tanulói tanórákba 

építve 

60 fő 

Április Natúrparkok megismerése, 

készülés a natúrparki 

vetélkedőre 

Polgár Antalné 7. és 8. 

osztályból csapat 

Hegypásztor 

Körrel való 

együttműködé

s 

8 fő 
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Április  Tavaszváró játszóház 

keretében ribizli bokor 

ültetése az óvodákban, 

Harangozó 

Dóra 

4. osztályosok Óvodákkal 

együttműködé

s 

15 fő 

Április 

30. 

Májusfa állítása Völgyi László 

és a DÖK 

6-7-8. osztályos 

fiúk 

Hagyományőr

zés 

20 fő 

Május 10. Madarak és fák napja- túra 

akadályversennyel  

Iskolavezetés,H

ollósy 

Szabolcs, Kiss 

Csaba 

iskola minden 

tanulója 

Feladatok 

kidolgozása, 

kellékek 

beszerzése, 

150 fő 

Május 10. Az 1 osztályosok fájának 

elültetése-  

Balaskóné Dala 

Lívia 

1. 8. 

osztály 

konténeres fa 

beszerzése 

28 fő 

Május  Papír, alumínium doboz - 

gyűjtése 

DÖK, isk. vez, 

Völgyi László 

tanulói öko 

csoport 

 Az iskola 

tanulói, szülők, 

tanárok, 

technikai 

dolgozók 

konténer, zsák 

rendelése 

40 fő 

Május Gyógynövények a 

Füvészkertben- 

megismerésük, 

feldolgozásuk 

Kiss Csaba kiskertészek  szárítás, tea 

készítése,  

16 fő 7. 

osztályos 

diák 

Május Osztálykirándulások, rövid 

túrák a település határában 

Osztályfőnökö

k 

Iskola tanulói  134 fő 

Június Májusfa kitáncolás, fiú-lány 

vetélkedő az udvaron 

Völgyi László 

DÖK 

Iskola tanulói Udvari 

főzéssel 

100 fő 

Június  Családi és sportnap 

Véradás szervezése a 

Vöröskereszttel 

DÖK, SZK, 

Iskolavezetés 

Iskola tanulói, 

dolgozói, szülők 

udvari piknik,  250 fő 

június Nyári napközis tábor- öko 

programokkal- kerti 

termények feldolgozása 

Munkaközössé

g vezetők, 

iskolavezetés 

15- 20 fő  túra, sütés-

főzés a 

füvészkertben, 

sport 

30-35 fő 

 

 

 

 

Győrvár 2021. szept. 17. 

 

       Kiss Csaba 

      ökiskolai koordinátor 

 


