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Készítette: Ökoiskolai munkacsoport 
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 Az Ökoiskolai munkacsoport tagjai: 

Kraft Béla László                                intézményvezető 

Sümeghiné Károly Hajnalka               intézményvezető – helyettes 

Hajósné Molnár Hajnalka                   ökoiskolai – koordinátor,  

                                                            felsős munkaközösség - vezető 

Tamás Csilla                                       alsós munkaközösség - vezető 

Lénártné Hustiker Erika                     DÖK – vezető 

 

Az iskola minden pedagógusa 

Minden technikai dolgozó 

 

 

Fő céljaink a tanév során: 

 

 Az „Örökös Ökoiskola” cím kritériumainak való megfelelés 

 2017/ 2018 – as tanévben az „Örökös Ökoiskola” cím megszerzése, méltó elnyerése  

 A vállalások teljesítése a tanév során, az Ökoiskolai tevékenység folyamatos 

továbbfejlesztése, a lehetőségekhez mérten bővítése 

 Szemléletformálás a környezettudatosság és a fenntarthatóság érdekében 

 Környezettudatosságra nevelés a tanórákon, minden iskolai programon és 

rendezvényen 

 A pedagógiai munkában komplex tanulás-szervezési formák (pl. témanap, 

projektmódszer) használata a fenntarthatóságra nevelés érdekében. 

 A fenntartható fejlődés elveinek érvényesítése a gyakorlatban 

 Környezeti értékek megóvása 

 Partnereinkkel a jól működő, szoros kapcsolat fenntartása 

 Gyalog, ill. kerékpárral könnyen elérhető, a természet tanulmányozására alkalmas 

helyek látogatásának növelése (Rába part, Jeli arborétum, NATURA 2000) 

 Az ökológiai szemlélet továbbformálása (pl. Rába part: a természetes életközösségek 

megfigyelése, a környezetben bekövetkező változások nyomon követése, az élőhelyek 

megfigyelése, megóvása, természetvédelmi tevékenység - NATURA 2000) 

 

 



Éves feladataink:  

 

Időpont, 

határidők 

Célok, feladatok, programok, események Felelősök, partnerek 

(Résztvevők köre) 

Szeptember   

Szeptember -  

folyamatosan 

 

Az Ökoiskolai munkacsoport megújítása 

Az éves célok meghatározása  

Kiemelt fontosságú cél a tanév során: Felkészülés 

az „Örökös Ökoiskola” cím elnyerésére.  

A munkaterv tervezet összeállítása 

Az Ökoiskolai munkaterv egyeztetése az iskolában 

működő munkaközösségek munkatervével, a DÖK 

– kel, az SZM képviselőivel 

Pályázati lehetőségek figyelése 

Kraft László int. vez. 

Hajósné M. Hajnalka, 

Öko – koordinátor 

Pedagógusok, DÖK, 

SZM, Szemünk Fénye 

Szülő Egyesület, 

Technikai dolgozók 

Szeptember  -  

folyamatosan 

Az iskola folyosóinak, osztálytermek dekorálása 

(plakátok, diákrajzok) 

Osztálytermek virágosítása: „Hozz egy virágot az 

osztályodba!” program folytatása 

Osztályfőnökök 

(1 – 8. osztályok) 

Molnárné V. Szilvia 

Napközis vezetők 

 

Szeptember 18-19. Szülői értekezlet: 

Évi Öko - programok tájékoztatása:  

Menza tájékoztató: Egészségesebb étrend 

Iskolagyümölcs, Egészségnevelési témahét, … 

Iskolavezetés 

osztályfőnökök 

Szeptember – 

folyamatosan 

Tanulmányi versenyekre jelentkezés a környezeti 

nevelés témakörében  

Pl. Bechtold István Megyei Természetismereti 

Verseny, Kőszeg (NATURA 2000)  

Teleki Pál Országos Földrajz - Földtan Verseny 

Szaktanárok 

Molnárné V. Szilvia 

Hajósné M. Hajnalka 

(felsős tanulók) 

Szeptember 15. 

 

Takarítási Világnap: szemétgyűjtés a faluban 

Csatlakozás a TeSzedd! – önkéntesen a tiszta 

Magyarországért országos őszi akcióhoz. 

Az iskola környékén, és a kijelölt utcákban, 

falurészeken szemétszedés osztályonként 

DÖK 

Osztályfőnökök 

(1 – 8. osztály) 

Szeptember 22.  Papírgyűjtés a környezettudatosság jegyében DÖK 



Lénártné H. Erika 

Osztályfőnökök 

Szeptember 22. Autómentes nap: A gyalogos és kerékpáros 

közlekedés további népszerűsítése 

Őszi tanulmányi séta a Rába partra. 

(NATURA 2000) 

Iskolavezetés 

DSE 

Alsós osztályfőnökök 

Szeptember 29. Diák-sportnap az egészséges életmód jegyében 

Aktív sportolás - több helyszínen.  

2017 m futás a rumi Focipálya körül 

DSE, Somogyi Gábor 

Molnárné V. Szilvia 

Molnár László 

Szeptember -  

folyamatosan 

 

Iskolakert gondozása  Kraft László 

(felsős osztályok – a 

technika és életvitel 

órák keretében) 

Technikai dolgozók 

Az udvar dísznövényeinek gondozása 

Lomb gereblyézés 

Október   

Október 4.  

 

Állatok Világnapja 

Kisállatok, „házi kedvencek” bemutatkozása 

DÖK 

Iskolakönyvtár: 

Lénártné H. Erika 

Október Gyalogtúra szervezése igény szerint  

(Hegyhát, Írottkő, …) 

Molnár László 

Október- 

folyamatosan 

Iskolakert gondozása  

(termések betakarítása, őszi talajmunkák) 

Kraft László 

(felsős osztályok – a 

technika és életvitel 

órák keretében) 

Technikai dolgozók 

Az udvar dísznövényeinek gondozása 

Lombgereblyézés, komposztálás 

(Az iskola udvarán, iskolakertben lehullott lomb 

összegereblyézése, komposztálása) 

Október 3 - 4. hete A Rumi Rajki István Emlékpark gondozása  

(lombgereblyézés, árvácskaültetés), koszorúzás 

Iskolavezetés 

DÖK 

Lénártné H. Erika 

Október- 

folyamatosan 

A iskola aulájának dekorálása őszi termésekkel, 

termésbábokkal, levéldíszekkel 

Molnárné V. Szilvia 

osztályfőnökök 

November   



November 20 – 24. „Egészségnevelési témahét” megrendezése az 

egészséges életmódra nevelés érdekében - 

(pl. közös reggeli torna, egészséges ételek, 

gyümölcsök, zöldségek kóstolása, előadók 

meghívása (pl. védőnő, iskolaorvos, fogorvos, 

kozmetikus, pszichológus) az egészséges 

életmóddal kapcsolatban, játékos vetélkedő, 

tisztaság verseny  

Hajósné M. Hajnalka 

alsós és felsős 

munkaközösség – 

vezetők, 

osztályfőnökök 

Támogatók: 

SZM, Rumi Rajki 

István Alapítvány 

November-  

folyamatosan 

Pályaorientáció:  

Pályaorientációs szülői értekezlet, Pályaválasztási 

és képzési vásár, iskolalátogatások, munkahelyek 

látogatása, hiányszakmák feltérképezése a 

fenntarthatóság jegyében 

Wölferné Bugovics 

Magdolna  

Molnárné V. Szilvia 

osztályfőnökök 

(7-8. osztály tanulói) 

November vége 

(December 1.) 

Adventi készülődés a környezettudatosság 

jegyében.  

Adventi ünnepkörhöz kapcsolódó koszorú, díszek 

készítése természetes anyagok felhasználásával és 

elhelyezésük az iskola aulájában. 

DÖK 

Iskolakönyvtár: 

Lénártné H. Erika 

Molnárné V. Szilvia 

(Kreatív - hobby 

szakkör tanulói) 

November - 

folyamatosan 

Madáretetők ellenőrzése, karbantartása, pótlása, 

feltöltésük élelemmel 

Kraft László 

(felsős osztályok – a 

technika és életvitel 

órák keretében) 

Technikai dolgozók 

December   

December -  

folyamatosan 

A madáretetők kihelyezése és folyamatos 

feltöltésük élelemmel 

Madáreleség készítése 

Kraft László 

(felsős osztályok – a 

technika és életvitel 

órák keretében) 

Technikai dolgozók 

December 6. Mikulás megünneplése a fenntarthatóság jegyében 

Tantermi dekoráció készítése, megújítása 

Osztályfőnökök 

DÖK 

December 3. hete Az adventi ünnepkörhöz kapcsolódó Alsós munkaközösség 



hagyományőrző programok, jeles napok 

megünneplése pl. Luca – búza vetése,  

(1 - 4. osztályok) 

Molnárné V. Szilvia 

(Kreatív - hobby 

szakkör tanulói) 

December- 

folyamatosan 

Kézműves foglakozások – karácsonyi díszek 

készítése természetes és újrahasznosítható 

anyagokból 

Mézeskalács sütése 

Alsós munkaközösség 

tanítók, napközisek, 

szaktanárok 

(1 - 4. osztályok, 

napközisek) 

Molnárné V. Szilvia 

(Kreatív - hobby 

szakkör tanulói) 

December 21. Diákkarácsony a fenntarthatóság jegyében 

Öko – karácsonyfa (aula) 

Iskolavezetés, 

Osztályfőnökök 

DÖK, SZM,  

Szemünk Fénye Szülő 

Egyesület 

December- 

folyamatosan 

Csíráztatás 

A csíráztatás megfigyeltetése 

(víz– és fényszükséglet) 

Friss vitaminforrások, "élő ételek" csíráztatása, 

fogyasztásuk népszerűsítése 

Kraft László 

(felsős osztályok – a 

technika és életvitel 

órák keretében) 

Technikai dolgozók 

December- 

folyamatosan 

Hó eltakarítása 

Időjárástól függően – a tanulók bevonása a hó 

eltakarításába, bokrok ágairól lerázás 

Technikai dolgozók 

(alsós és felsős 

tanulók) 

Január   

Január 21- 22- 23.  Rumi Rajki Napok a környezettudatosság 

jegyében: 

Komplex Tanulmányi Verseny 

Vizuális Találékonyság 

Kiállítás szervezése 

Iskolavezetés, Rumi 

Rajki István 

Alapítvány, SZM, 

Szemünk Fénye Szülő 

Egyesület, Játékvár 

Óvoda, Kistérségünk 

iskolái és tanulói 



(4. és 8. évfolyamos 

tanulók) 

Január- 

folyamatosan 

Madáretetés folytatása, a madáretetők folyamatos 

feltöltése – az itthon telelő madarak védelme 

érdekében 

Téli túra az erdőben, az élőhely megfigyelése  

(Natura 2000) 

Kraft László 

Technikai dolgozók 

(felsős osztályok) 

SZM,  

Szemünk Fénye Szülő 

Egyesület  

Január-  

folyamatosan 

Időjárástól függően a fák, bokrok megszabadítása a 

vastag hótól 

Technikai dolgozók 

(alsós és felsős 

tanulók) 

Január- 

folyamatosan 

Csíráztatás  Kraft László 

(felsős osztályok) 

Január Szelektív hulladékgyűjtési lehetőségek a 

környéken. Kapcsolatfelvétel az illetékes 

intézményekkel  

Iskolavezetés 

DÖK 

Február   

Február-  

folyamatos 

Madáretetés folytatása Technikai dolgozók 

felsős osztályok 

Február Média megjelenések koordinálása, a nyilvánosság 

biztosítása 

Iskolavezetés 

DÖK 

Február 2.  

Február 9. 

Farsangi mulatság szervezése során a 

környezettudatosság és fenntarthatóság elemzése, 

biztosítása 

(Farsangi népszokások felelevenítése: maszkok 

készítése, fánksütés) 

Pedagógusok 

SZM, DÖK,  

Szemünk Fénye Szülő 

Egyesület, Rumi.Rajki 

István Alapítvány 

Játékvár Óvoda 

Február- 

folyamatos 

Magok elültetése, palántanevelés az iskolai 

konyhakert számára 

Virágmagok, - hagymák elültetése 

Kraft László 

Technikai dolgozók 

felsős osztályok 

Március   

Március 6. Nemzetközi energiahatékonyság napja 

Energia – őrjárat a takarékosság jegyében 

Kraft László 

Technikai dolgozók 



(1 – 8. évf. tanulói) 

Március 5 – 9. A pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete Kraft László, oszt.f. 

Március 10.  Pályaorientációs nap (2018) 

Pályaválasztási ötletek, szakmák megismerése, 

munkahelyek látogatása, hiányszakmák 

feltérképezése a fenntarthatóság 

jegyében 

Iskolavezetés 

Pedagógusok 

Március 22.  Víz világnapja – A tanulók figyelmének felhívása 

a takarékos vízhasználatra 

Iskolavezetés 

Molnárné V. Szilvia 

Osztályfőnökök 

Március- 

folyamatos 

Az iskolaudvar tavaszi takarítása 

A szobanövények átültetése 

Az iskolakert kora tavaszi munkálatai, ágyások 

előkészítése 

Kraft László 

Technikai dolgozók 

(felsős osztályok) 

Március- 

folyamatos 

A Rumi Rajki István Emlékpark gondozása Alsós munkaközösség 

(alsós osztályok) 

Április   

Április 1-2. hete A 3 hetet meghaladó projekt előkészítése 

„Ökoprojekt” 

Pedagógusok 

DÖK, SZM,  

Szemünk Fénye Szülő 

Egyesület,  

Rumi. Rajki István 

Alapítvány 

Április 22.  

Április 23 – 27. 

 

Április 20 – május 

13. 

 

A Föld Napja 

Fenntarthatósági Témahét (2018):  

Fenntarthatóság és Környezettudatosság hete  

A 3 hetet meghaladó iskolai projekt: „Ökoprojekt” 

a fenntarthatóság, környezettudatosság jegyében 

  

Iskolavezetés 

Molnárné V. Szilvia 

Hajósné M. Hajnalka 

Osztályfőnökök 

Április  Csatlakozás a TeSzedd! – önkéntesen a tiszta 

Magyarországért országos tavaszi akcióhoz 

Illegális hulladéklerakók feltérképezése a falu 

környezetében 

Iskolavezetés 

Molnárné V. Szilvia 

Hajósné M. Hajnalka 

Osztályfőnökök 



Április- 

 folyamatos 

Az iskolaudvar virágosítása Iskolavezetés 

Technikai dolgozók 

Április- 

folyamatos 

Az iskolakert tavaszi munkálatai, gondozása  

(magok, hagymák ültetése, gyomlálás, öntözés) 

Kraft László 

Technikai dolgozók 

(felsős osztályok) 

Május   

Május 10.  

Esőnap: máj. 14. 

Madarak és Fák Napja 

Jeli Arborétum meglátogatása (NATURA 2000) 

Gyalogtúra – Rába – part (NATURA 2000) 

Kerékpártúra – Zsennye, Horgásztó, ill. Jeli 

Hajósné M. Hajnalka 

Pedagógusok 

(1 – 8. évf. tanulói) 

Május 14- 18. Erdei iskola  

Bakonyerdő Zrt. – Balaton – felvidéki Erdészeti 

Erdei Iskola, Monostorapáti erdészháza (NATURA 

2000) 

Koós Katalin of. 

4. évf. tanulók 

Május-  

folyamatos 

 

Az iskolakert gondozása (gyomlálás, kapálás, 

öntözés) 

Az iskolaudvar gondozása 

Kraft László 

Technikai dolgozók 

(felsős osztályok) 

Június   

Június 1.  Tanulmányi kirándulás a környezettudatosság 

jegyében.  

Környezeti nevelés és a múzeumok kapcsolata. 

Lehetőség szerint egy – egy múzeum 

meglátogatása a kiránduláson 

Osztályfőnökök 

Június 1 – 6.  Határtalanul program a környezettudatosság 

jegyében (Erdélyi kirándulás) 

Kraft László 

Molnárné V. Szilvia 

 (7. évf. tanulói) 

Június 4.  

(június 9.) 

Családi és Gyermeknap a környezettudatosság 

jegyében  

 

DÖK 

Június 5.  Környezetvédelemi világnap: 

Az országos program figyelemmel kísérése, 

lehetőség szerint részvétel a meghirdetett helyi 

programokon 

DÖK 



Június – 3. hete Az éves Öko – munka értékelése 

Jövő évi tervek, új lehetőségek kidolgozása 

Ökoiskolai 

munkacsoport 

Hajósné M. Hajnalka 

Kondicsné Pásti Erika 

Június 3. hete  Az iskolakert nyári munkálatainak megszervezése Kraft László 

Technikai dolgozók 

Pedagógusok  

(felsős osztályok) 

Július A nyári táborok lebonyolítása a környezeti nevelés 

figyelembe vételével 

Pl. 2 – 3 hetes napközis tábor, Sporttábor, Zánka 

Kraft László 

Lénártné H. Erika 

Somogyi Gábor 

 

 

Kiemelt feladataink: 

 A „zöld jeles napok” méltó megünneplése, pl. Állatok világnapja, Víz világnapja, Föld 

napja, … 

 Az iskolakert gondozása, az iskolai tanulási folyamatba való beépítése 

 Osztálytermek további virágosítása: „Hozz egy virágot az osztályodba!” program 

folytatása 

 Gyalog, ill. kerékpárral könnyen elérhető, a természet tanulmányozására alkalmas 

helyek látogatását folyamatosan szorgalmazzuk. (Rába part, Jeli arborétum, NATURA 

2000) 

 A belső rendezvények szervezésénél környezeti szempontok figyelembe vétele (pl. 

eldobható eszközök mellőzése) 

 A diákönkormányzat bekapcsolódik, és önálló feladata lesz az ökoiskolai munkaterv 

megvalósításában.  

 Mindennap sportolás az egészséges életmód jegyében 

 

 

A szemléletformáláson belül: 

A tanulók megfelelő környezeti hozzáállásának, a környezetet védő magatartásnak és a 

megfelelő attitűdöknek a kialakítása. 

 Témanap – „zöld jeles napok” kiemelése, megünneplése pl. Állatok világnapja, Víz 

világnapja, Föld napja, … 



 Az iskolaudvar, iskolakert további szépítése, gondozása, szezonális munkálatainak 

folyamatos elvégzése. Komposztáló működtetése.  

 Erdei iskola a 4. évfolyamon, Balaton – felvidéki Erdészeti Erdei Iskola (NATURA 

2000) 

 Együttműködés az iskolavezetéssel az energiatakarékos iskolaműködtetés érdekében, 

pl. rendszeresen Energia – őrjárat szervezése 

 A csapok és WC-tartályok rendszeres ellenőrzése, a csepegések, szivárgások azonnali 

jelzése, megszüntetése. 

 Szelektív hulladékgyűjtés folyamatosan: PET palackok, kupakok, szárazelemek 

 Országos akciókba, kampányokba való bekapcsolódás a környezeti nevelés 

témakörében. Az akciók, kampányok meghirdetésekor jelentkezés, és aktív részvétel. 

 Témahetek a környezeti nevelés témakörében pl. Fenntarthatóság hete, 

Egészségnevelési témahét  

 Tanulmányi versenyek a környezeti nevelés témakörében pl. Bechtold István 

Természetismereti Verseny, Kőszeg (NATURA 2000) 

 

Egész tanévben folyamatosan végzett tevékenységeink: 

 Az osztálytermek és folyosók dekorálása a környezettudatos szemléletnek megfelelően 

 Az iskolakert évszakhoz kapcsolódó munkálatainak elvégzése 

 Komposztálók működtetése az iskolaudvaron, és az iskolakertben 

 Beltéri növényzet ápolása, öntözés 

 Szelektív hulladékgyűjtés: PET palackok, kupakok, szárazelemek 

 Energia-őrjárat 

 Szülők folyamatos tájékoztatása 

 Az intézmény honlapján, újságjában, és a faliújságon az Ökoiskolai tevékenységek, 

hírek, tájékoztatások megjelenítése 

 Erdei iskola (4. évf..) megszervezése a környezeti nevelés fő szempontjának 

figyelembe vételével 

 Tanulmányi kirándulások, iskolai kirándulások, Határtalanul program megszervezése 

a környezeti nevelés fő szempontjának figyelembe vételével 

 Nyári táborok megszervezése, lebonyolítása (pl. sporttábor, napközis tábor, vízparti  

tábor) 

 

 



Folyamatos feladat: 

 Az „Örökös Ökoiskola” cím kritériumainak való megfelelés 

 Az „Örökös Ökoiskola” cím elnyeréséhez kapcsolódó előzetes feladatok előkészítése, 

elvégzése 

 Az Ökoiskolai tevékenység folyamatos fenntartása   

 Az Ökoiskolai tevékenység folyamatos továbbfejlesztése, kibővítése, a lehetőségek 

feltérképezése (NATURA 2000 – pl. Rába part) 

 Folyamatos pályázatfigyelés, és eredményes pályázatok írása környezeti nevelés 

témakörében 

 

 

 

                                                               Készítette: 
                                                                                

                                                                               Ökoiskolai munkacsoport 
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