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I. A munkaközösség tagjai 

 

Halasi-Berta Éva, Huszti Ildikó, Kerepesi István Gábor, Kuris Árpád, Lakatos Melinda, Madla Mihályné, 

Nagy Csilla, Ozsváth Kata, Roicsik Rita, Soós-Győrffy Csaba, Szabó Éva, Szabó Mária, Takács Attila, 

Vida Péter, Zakar Bence, DÖK elnök 

 

II. A munkaközösség feladatai 

 

 ökoiskola pályázat elkészítése (2019 tavasza) 

 a beállítódások és a magatartás megváltoztatása 

 természet és embertisztelő szokásrendszer kialakítása 

 felelősségtudat embertársaik, környezetük iránt, a kölcsönös függőség megértése; a fenntartható 

fejlődés elveinek érvényesítése  

 az ökológiai gondolkodás, a környezettudatos szemlélet, a holisztikus és globális szemléletmód 

kialakítása;  

 az élet minőségi alkotóinak keresése, a fogyasztás ne legyen életcél, helyette az életminőség 

kerüljön előtérbe;  

 az egészség és a környezet összefüggéseinek vizsgálata 

 a helyzetfelismerés, ok-okozati összefüggések, problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség 

fejlesztése 

 a beteg, sérült és fogyatékkal élő embertársak iránti elfogadó és segítőkész magatartás fejlesztése 

 felkészülés a felelősségteljes és örömteli párkapcsolatra és szexuális életre, családi harmóniára, 

gyermeknevelésre 

 tudatos hulladékkezelés; újrahasznosítás  

 sport, a mozgás fontosságára 

 

A. Egészségnevelés   

 

Meg kell állapítani:  

 a mentálisan veszélyeztetettek körét (pl. magatartászavar, beilleszkedési nehézségek, sajátos 

nevelési igényűek) 

 a krónikus betegek, súlyos vagy kisebb mértékben fogyatékosok körét (pl. cukorbetegség, allergiák) 

 az egészséget károsító, kialakult vagy kialakulóban lévő szokásokat (pl. dohányzás, 

alkoholfogyasztás, mértéktelen tv nézés, rossz táplálkozási szokások)

 az egészséget várhatóan veszélyeztető tényezőket (pl. túlsúly, tartáshiba, mozgásszegény életmód, 

családi halmozódás egyes betegségeknél) 

 A szűrés eredményei alapján nevelő tevékenységet kell szervezni (előadások, felvilágosító anyagok 

kézbeadása, életmód – korrekciós csoportok szervezése) 

 

 

 

 

 



B. Környezeti nevelés 
 

 az iskola helyiségeinek tisztaságának és rendezettségének fenntartása 

 az iskolaudvar, park tisztaságának, gondozottságának fenntartása  

 szelektív hulladékgyűjtés szokásrendszerének elmélyítése 

 hulladék újrahasznosítási tanácsok megismerése 

 takarékosságra való figyelem felhívás pl.: vízzel, energiával  

 több növény elhelyezése a tantermekben és a folyosókon 

 az iskola berendezési tárgyainak, eszközeinek állapotmegóvása  

 faültetés tavasszal, parkosítás. 

 iskolakert gondozása 

 környezetvédelem jeles napjaira való megemlékezések játékokkal, tesztekkel, kiállításokkal 

 gyűjtési akciók meghirdetése (rászoruló emberek, állatok javára) 

 fenntarthatósági, digitális és pénz témahetek tartása 

 ökoszakkör programjainak levezénylése 

 

A munkaközösség éves feladatai: 

 Beiskolázási programban való részvétel (iskolát népszerűsítő rajzok, fotók, plakátok, vélemények 

elkészítése és kiállítása diákok által.) (egész tanév, nyílt nap, pályaorientációs nap) 

 Jeles napok megtartása, faliújságon (egész tanév) 

 Iskola dekorálás, „zöldítés”, tisztítás (egész tanév) 

 Szelektív hulladékgyűjtés és kezelés „Legyél Te is válogatós!” (egész tanév, szeptember, 

szerződéskötés) 

 Te Szedd! Programban való részvétel (még nincs időpont) 

 Sulizsák programban való részvétel (ősz) 

 Foglalkozások, előadások szervezése (szexuális felvilágosítás, drogprevenció) (egész tanév) 

 Ünnepek szervezésében való aktív részvétel (okt. 23. szalagavató, karácsony, farsang, ballagás, márc. 

15, húsvét) (egész tanév) 

 Pálóczi hét és diáknap programjainak szervezése (április) 

 Aktív együttműködés a gyermek és ifjúságvédelem és a DÖK munkájában (egész tanév) 

 Véradások az iskolában (ősz és tavasz) 

 Gyűjtési akciók megszervezése (PET kupak, rászoruló családoknak tartós élelmiszer és ruha, 

állatmentőknek élelem) (ősz) 

 Témahetek, témanapok, speciális órák tartása (tavasz) 

 Pályázatokban való részvétel. (egész tanév) 

 

 

A tanév során várható versenyek:  

 

 Főző és sportbajnokság 

 Tanulmányi versenyek (pl: ÖKO-sok verseny, víz világnapja, madarak és fák napja verseny, 

természetvédelmi vetélkedő) 

 Tanterem díszítő verseny 

 Madáretető, madárodú karbantartása  

 Gyűjtési akciókban való részvételi „verseny” 

 szakmához kapcsolható versenyek 

 minden hónapban egy osztály egy programot szervez meg, akár teszt, verseny formájában 

 

 

 



Hónapok Feladatok - Felelősök 

Folyamatos 

teendők 
 Beiskolázás segítése: nyílt napon, pályaorientációs napon a szakmai 

munkaközösség segítése. Kiállítások a tanulók munkáiból (rajzok, plakátok, 

frappáns vélemények, fotók, keresztrejtvények), játékok, foglalkozások. - 

Munkaközösség 

 Faliújságon, honlapon a munkaközösség életének nyomon követhetősége 

(cikkek, képek, plakátok, hírek formájában) – Roicsik Rita 

 Hulladékkezelés szelektíven, újrahasznosítás - Munkaközösség 

 Témahetek (digitális, fenntarthatósági, hulladékkezelési, pénz7, öko) – 

Munkaközösség, szaktanárok 

 Ökoszakkör (hetente 2*45 perc) – Soós-Győrffy Csaba 

 Jeles napok ismertetése - Roicsik Rita 

 Mosdók tisztaságának ellenőrzése, a takarítónők óránként aláírásukkal 

igazolják, hogy a mellékhelyiségek megfelelő állapotúak. – Lakatos Melinda 

 Takarítóeszközök mindenki számára elérhető helyre helyezése - Lakatos 

Melinda 

 Iskolánk és kollégiumunk tisztaságának megőrzése, virágokkal való 

otthonosabbá tétele. - Lakatos Melinda, osztályfőnökök 

 Szelektív hulladékgyűjtés - Lakatos Melinda 

 Iskolakert létrehozása és gondozása a tanyán – Vida Péter 

 Az energiafelhasználás folyamatos ellenőrzése. 

A fűtés időjárásnak megfelelő beállítása. 

Csapok, WC tartályok meghibásodásának azonnali jelzése a karbantartó 

füzetekben, javítás. 

Villanyoltás, ha a használat indokolatlan. 

Vízmelegítő bojlerek működtetése csak szükség esetén. - Lakatos Melinda, 

ökoszakkörösök 

 Ökokódex elfogadtatása - Roicsik Rita 

 Pályázatok, versenyek nyomon követése - Roicsik Rita 

 Kollégiumi öko programok szervezése – Szabó Éva 

 Iskola fogászat – Kiss Attila fogorvos 

 Ökoiskola pályázat elkészítése - munkaközösség 

Augusztus  Munkaközösségi tagok toborzása - Roicsik Rita 

 Munkaterv elkészítése, feladatok elosztása - Roicsik Rita 

 Őszi programjaink szervezése (ruha gyűjtés, szelektív kukás kihelyezése, 

madárbarát iskola program, természetismereti vetélkedő) - munkaközösség 

 Szelektív hulladékgyűjtés megvalósulása, PET palack prés kihelyezése – 

Lakatos Melinda, technikai dolgozók 

Szeptember 
 

 Iskola dekorációja - osztályfőnökök 

 Sulizsák programba bekapcsolódás – Roicsik Rita 

 Drogprevenciós program beindítása - Roicsik Rita 

 Osztályprogram – osztályfőnökök 

 Méhek védelme plakátok kihelyezése város és iskola szerte – Vida Péter 

Október 
 

 Részvétel a nemzeti ünnep szervezésében. - munkaközösség 

 Adománygyűjtés állatmenhely számára - Roicsik Rita 

 Madáretetők feltöltése – Vida Péter, ökoszakkörösök 

 Drogprevenciós program - Roicsik Rita, osztályfőnökök 

 Pályaorientációs nap segítése - munkaközösség 



 DATLE program - Roicsik Rita 

 Osztályprogram - osztályfőnökök 

November 
 

 Nyílt nap lebonyolításában való részvétel - munkaközösség 

 Madáretetők feltöltése  - Vida Péter, ökoszakkörösök 

 Menhelylátogatás  -  Roicsik Rita 

 szalagavatós előkészületek  -  munkaközösség 

 Drogprevenciós program - Roicsik Rita, osztályfőnökök 

 Osztályprogram - osztályfőnökök 
December 
 

 Iskola karácsony, adventi teaház – munkaközösség, Vida Péter, Halasi-Berta 

Éva 

 Drogprevenciós program - Roicsik Rita, osztályfőnökök 

 Osztályprogram - osztályfőnökök 

 Madáretetők feltöltése  - Vida Péter, ökoszakkörösök 

Január: 
 

 Jócselekedetek hava – Halasi-Berta Éva, Takács Attila 

 Drogprevenciós program - Roicsik Rita, osztályfőnökök 

 Szexuális felvilágosítás – Roicsik Rita, védőnő 

 Madáretetők feltöltése  - Vida Péter, ökoszakkörösök 

 Osztályprogram - osztályfőnökök 

Február:  
 

 Farsangi készülődés - munkaközösség 

 Baby-tabló like-verseny a végzős osztályoknak – végzős osztályfőnökök  

 Valentin nap, ölelés nap – Szabó Mária 

 Osztályprogram - osztályfőnökök 

 Drogprevenciós program - Roicsik Rita, osztályfőnökök 

 Pénz7 - munkaközösség 

 Madáretetők feltöltése  - Vida Péter, ökoszakkörösök 

Március: 
 

 Részvétel a nemzeti ünnep szervezésében. - munkaközösség 

 Március 22.: A víz világnapja – Kerepesi István  

 Fenntarthatósági témahét - munkaközösség 

 Osztályprogram - osztályfőnökök 

 Drogprevenciós program - Roicsik Rita, osztályfőnökök 

 Madároduk kihelyezése, ajándékozása - Vida Péter, ökoszakkörösök 

Április:  
 

 Pálóczi diákhéten eseményeinek szervezésében való aktív részvétel. - 

munkaközösség 

 Húsvéti készülődés - munkaközösség 

 Digitális témahét - munkaközösség 

 Április 22.: Föld napja – Ozsváth Kata, Kerepesi István Gábor 

 Osztályprogram - osztályfőnökök 

 Drogprevenciós program - Roicsik Rita, osztályfőnökök 

 Madároduk kihelyezése, ajándékozása - Vida Péter, ökoszakkörösök 

 Beporzás napja – Vida Péter 

Május:  
 

 Május 10.: Madarak és fák napja – Szabó Mária 

 Ballagás előtti nagytakarítás, épület díszítése, virágosítása. Részvétel a ballagás 

szervezésében. - munkaközösség 

 Osztályprogram - osztályfőnökök 

 Drogprevenciós program - Roicsik Rita, osztályfőnökök 

Június: 
 

 Részvétel a „Bringázz munkába!” „Bringával a suliba” című 

kampányban. –  Ozsváth Kata, Soós-Győrffy Csaba, Roicsik Rita  

 Év végén „Ki a legÖKO -sabb?”  játék csapatoknak és egyénileg. - 

munkaközösség 



 zölden jobb fotózás  - Roicsik Rita 

 Osztályprogram - osztályfőnökök 

 Drogprevenciós program - Roicsik Rita, osztályfőnökök 

 

 

III. A munkaközösség beiskolázási programja 

 

 

Feladat, ötlet, javaslat Felelős Határidő Várható költség 

 - pályaorientációs napon 

játékok, nyomtatás 
Roicsik Rita 

Szeptember 

30. 

10.000 

 

 - Iskolánk díszítése, 

népszerűsítése 

plakátokkal  

Roicsik Rita 

 

Szeptember 

30. 
5.000 

 - Egészséges ételek 

készítése, és 

bemutatása 

Takács Attila Nyíltnap 
20000 

(alapanyagok) 

 
- Ökoiskola mivoltunk 

bemutatása 
Roicsik Rita 

Pályaorientáci

ós nap, nyílt 

nap 

--- 

(Meglévő laptop, 

projektor, honlap) 

 - Pálóczis programok 

bemutatása, nyitott 

pálóczi napok 

DÖK elnök Április 1. 20.000 

 - Nyitott óra  

természettudományos 

tanórák keretein belül 

Vida Péter Nyílt nap --- 

 - Madárbarát iskola 

bemutatása, oduk és 

etetők ajándékozása  

Vida Péter Ősz, tél 

10.000  

(eleség, festék, 

faanyag) 

 
- Fenntarthatósági 

témahét bemutatása, 

nyitott programok 

Roicsik Rita 

Vida Péter 
Március 

10000 

(fénymásoló 

papír, kartonpapír, 

színes papírok) 

 

- Pénz7 bemutatása, 

nyitott programok 

Nagy Csilla 

Ozsváth Kata 
Február  

10000 

(fénymásoló 

papír, kartonpapír, 

színes papírok) 

 
- Digitális témahét 

bemutatása, nyitott 

programok 

Zielbauerné 

Smidróczki 

Angéla, Hegyi 

László 

Április  

10000 

(fénymásoló 

papír, kartonpapír, 

színes papírok) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V. A munkaközösség kompetenciafejlesztési terve 

 

 részt vesznek a tanulók képességeinek felmérésében 

 segítenek az egyéni fejlesztési tervek elkészítésében 

 tanítási órákon szöveges, élet közeli példákat mutatnak be 

 a matematika és a magyar kompetencia mérés segítik a tanórákon 

 tanórán kívüli tevékenységek keretein belül segítik a figyelem, a koncentráció, az emlékezet 

fejlesztését 

 társas kompetenciát fejlesztünk a programok segítségével 

 digitális kompetenciát fejlesztünk a Digitális témahét megszervezésével 

 pénzügyi tudatosságra és gazdálkodásra készítés 

 

 

 

VI. A munkaközösség lemorzsolódás csökkentését célzó éves terve 

 

 Egész éves drogprevenciós program (káros szenvedélyek leküzdésének segítése, tájékoztatás) 

 Szexuális felvilágosítás (fogamzásgátlás, nemi betegségek terjedésének visszaszorítása) 

 Ruhagyűjtés és adományozás rászoruló családoknak, gyerekeknek (önbizalom erősítése, ezáltal 

magabiztosabb iskolalátogatás a ruhaadománnyal) 

 Hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű és sérült tanulók segítése 

 Mentorálása a gyengébb, tanulásban akadályozott tanulóknak 

 Kollégiumi férőhely biztosítása és ott programokon való részvételi lehetőség megteremtése a 

tanulóknak, akiknek a bejárás nehézséget okoz 

 Védőnővel, iskolaorvossal, és iskola fogorvossal való segítése az egészségügyi problémával 

rendelkező tanulóknak 

 Bűnmegelőzési foglalkozás rendőrök bevonásával 

 

 



II. Munkaközösségi megbeszélések és azok tervezett témái 

 

 

Szeptember 

- Iskola dekorációja  

- Sulizsák programba bekapcsolódás  

- Drogprevenciós program beindítása  

- Osztályprogram  

- Méhek védelme plakátok kihelyezése város és iskola szerte  

Október 

- Részvétel a nemzeti ünnep szervezésében 

- Adománygyűjtés állatmenhely számára  

- Madáretetők feltöltése  

- Drogprevenciós program  

- Pályaorientációs nap segítése  

- DATLE program  

- Osztályprogram  

November 

- Nyílt nap lebonyolításában való részvétel  

-  Madáretetők feltöltése   

-  Menhelylátogatás   

-  szalagavatós előkészületek   

- Drogprevenciós program  

-  Osztályprogram  

December 

- Iskola karácsony, adventi teaház  

- Drogprevenciós program  

-  Osztályprogram Madáretetők feltöltése   

Január 

- Jócselekedetek hava  

- Drogprevenciós program  

- Szexuális felvilágosítás  

-  Madáretetők feltöltése   

-  Osztályprogram  

Február 

- Farsangi készülődés  

- Baby-tabló like-verseny a végzős osztályoknak  

- Valentin nap, ölelés nap  

- Osztályprogram  

- Drogprevenciós program  

- Pénz7  

-  Madáretetők feltöltése   

Március 

- Részvétel a nemzeti ünnep szervezésében 

- Március 22.: A víz világnapja  

- Fenntarthatósági témahét  

- Osztályprogram  

- Drogprevenciós program  

- Madároduk kihelyezése, ajándékozása  

Április 

- Pálóczi diákhéten eseményeinek szervezésében való aktív részvétel. 

- Húsvéti készülődés  

- Digitális témahét  

- Április 22.: Föld napja  

- Osztályprogram  

- Drogprevenciós program  

- Madároduk kihelyezése, ajándékozása  

-  Beporzás napja  



Május 

- Május 10.: Madarak és fák napja  

- Ballagás előtti nagytakarítás, épület díszítése, virágosítása. Részvétel a ballagás 

szervezésében.  

- Osztályprogram  

-  Drogprevenciós program  

Június 

-  Részvétel a „Bringázz munkába!” „Bringával a suliba” című 

kampányban.  

-  Év végén „Ki a legÖKO -sabb?”  játék csapatoknak és egyénileg.   

-  zölden jobb fotózás   

-  OsztályprogramDrogprevenciós program  

 

 

VIII. A munkaközösség speciális feladatai 
 

Egészség és környezeti nevelési programok (hónapokra lebontva fentebb) 

 

 

 

Örkény, 2018. szeptember 8. 

 

 

 

 ……………………….. 

 Roicsik Rita 

 munkaközösség vezető 

 


