
Az ÖKO-csoport munkaterve a 2020/2021-es tanévre 

A csoport tagjai: 

Mirkovicsné Nagy Mária  

Bódy Péterné  

Róth Katalin  

Hutanu Emil  

Zsömbör Zoltán  

Süveges Krisztina 

 

Kiemelt feladat: 

• az ÖKO iskolai programok megszervezése és lebonyolítása 

• alsós öko projekt feladatainak megszervezése, lebonyolítása /SAKKoZOO/ 

• az ökoiskolai vállalások teljesítése 

• tanulóink természettudományos szemléletének kialakítása 

• a vállalt feladatok teljesítésének értékelése, elemzése  

• a pedagógiai program és a munkaközösségi tervek összehangolása 

• folyamatos kertrendezés 

• jeles napok megünneplése 

• a nyári madáritatás megszervezése, lebonyolítása 

• Madarak városa Ferencváros 

• az iskolakert nyári gondozásának megszervezése 

• Fradi FitKids egészségvédő program bevezetése 

• Tehetségpont feladatok 

• környezetismereti versenyre felkészítés 

 

Egész évben folyamatosan: 

• Ökoszakkör (Öko mókusok) működtetése 

• Ökorovat működtetése a honlapon (folyamatos frissítés, bővítés) 

• Zöld oldal folytatása az iskolaújságban 

• Rendszeres udvartakarítás  

• Iskolakert gondozása 

• Erdei iskolák 

• Külsős öko-programok figyelése és lehetőség szerint azokon való részvétel 

• Folyamatos a szelektív hulladékgyűjtés (papír, műanyag, elem, fém, esővíz, komposzt, olaj) 

• Komposztálás hagyományának erősítése 



Munkatervi feladatok: 

 Tevékenység Felelősök 

Augusztus • A munkacsoport értekezlete. 

• A tanév feladatainak megbeszélése. A 
munkaközösségek munkatervének ismeretében az 
ökoiskolával kapcsolatos programok összegyűjtése.  

• A dokumentáció begyűjtésének megszervezése. 

• Az előző tanév javaslatainak átgondolása 
o udvargondozás 
o szelektív hulladékgyűjtés újraszervezése a 

felsőben 
o viráglocsolás szervezése 
o alsós öko-projekt kiterjesztése felsőre 

Süveges Krisztina 

Szeptember • Az ökoiskolai munkaterv ismertetése a GYÖK-el. 

• Az Intézményi Zöldprogram pályázat keretében a 
pályamű elkészítése, a pályázat benyújtása. 
 

• Állati sport /A magyar diáksport napja/ 
(SAKKoZOO-alsós öko projekt) 

 
 
 
 
 
 

• Szelektív hulladékgyűjtés /folyamatosan/ 

• Folyósói növények gondozása /folyamatosan/ 
 
 

Herzogné Kövesi Judit, 

Róth Katalin, Süveges 

Krisztina 

 

Szatmári Krisztina, 

Süveges Krisztina 

 

Tanítók 

Október • Őszi munkák elvégzése az ágyáskertekben 

• Zöld délután (SAKKoZOO-alsós öko projekt) 
 

• Kupakgyűjtés (SAKKoZOO-alsós öko projekt) 
 

• Pályaorientációs nap  
 

Osztálytanítók 

 

Kovács Antal 

 

Osztályfőnökök 

November • Téli madáretetés /fotók 3db/ + film megtekintése 
https://www.youtube.com/watch?v=EqEgvo2FTQU 
(SAKKoZOO-alsós öko projekt) 
 

• Iskolaújság 1. számának megjelenése- öko rovat 

Bódy Péterné 

Tanítók 

Kelemen Tamás 

December • Téli madáretetés 
 

 

Tanítók 

Január • Téli madáretetés Tanítók 

https://www.youtube.com/watch?v=EqEgvo2FTQU


 

 

Február  

• Félévkor a megvalósult avagy meghiúsult 
programok összegzése, a feltételeknek való 
megfelelés ellenőrzése.  

 

• A későbbi fejlesztési lehetőségek továbbgondolása, 
a feladatok meghatározása.  

 

• Kertek előkészítése a tavaszi munkálatokra 
 

• Téli madáretetés 
 

 

Süveges Krisztina 

 

 

 

Tanítók 

Március 
 

• Tavaszi munkák elvégzése az ágyáskertekben 
 
 

• Iskolaújság 2. számának megjelenése- öko rovat 
 

• Örökös ökoiskola pályázat benyújtása 
 

• Fogadj örökbe! Magyarországon védett növény 
vagy állat bemutatása (SAKKoZOO-alsós öko 
projekt) 

 

Osztálytanítók 

 

Kelemen Tamás 

 

Herzogné Kövesi Judit, 

Süveges Krisztina 

Nagy Andrea 

Április  

• Kupakgyűjtés (SAKKoZOO-alsós öko projekt) 
 
 

• Fenntarthatósági témahét (projekt)-Föld napja öko 
projekt (SAKKoZOO-alsós öko projekt) 
 
 
 

• Tavaszi munkák elvégzése a kertben 
 

Kovács Antal 

 

Herzogné Kövesi Judit 

Antalffy Ágnes  

Siposné Joó Gabriella 

Osztálytanítók 

 

Május • Madarak és fák napja öko projekt TOTÓ 
(SAKKoZOO-alsós öko projekt) 
 

• Tavaszi munkálatok a kertben 
 

 

• SAKKoZOO öko projekt eredményhirdetése 
(SAKKoZOO-alsós öko projekt) 

 

• Alapítványi nap 

Róth Katalin 

Osztálytanítók 

 

Munkaközösségvezetők 

Dicső István                         

Osztályfőnökök 



 

 

Június • Erdei iskolák –alsó, felső tagozat 

• Az éves munka értékelése. 

• A következő tanév cselekvési tervének 
összeállítása. 

Osztálytanítók 

Süveges Krisztina 

 

 

 

Budapest, 2020.09.17.     Süveges Krisztina 


