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1. Helyzetelemzés  

2.1 Személyi feltételek  

Az ÖKO munkacsoport tagjai 

 

Pomázi Melinda  intézményvezető-helyettes  

Ágotai Emese iskola védőnő egészségfejlesztési 

szakember 

Bencsik Orsolya ÖKO szakkör vezetője földrajz szakos 

Székelyfalvi Gáborné ÖKO munkacsoport vezető 

Fejlesztő munkaközösség 

magyar-etika szakos 

mentálhigiénés szakember 

Vargáné Turza Judit Kíváncsiak Klubja vezetője 

alsóban 

Alsós munkaközösség 

tanító 

Tóth Gábor Innovatív munkaközösség testnevelés szakos 

gyógytestnevelő  

Rajka Attila  biológia-testnevelés szakos 

Tóth Ágnes  tanító 

Barta József technikai dolgozók 

képviselője 

karbantartó 

 DÖK képviselő  

 SZMK elnök  

 

2. Az ÖKO iskolai program feladatai, célkitűzéseink  

 Az intézmény egészének, az intézményvezetésnek, az iskolában működő 

munkaközösségeknek, az egész nevelőtestületnek, az intézményben dolgozó technikai 

munkatársaknak a közös tevékenysége révén az intézmény minden területén 

érvényesülnek a fenntarthatóság alapértékei.  

 Az alapdokumentumok átdolgozása. 

 Az ökoiskolai szemléletmódnak az iskola összes területét érintenie kell: 

a nevelő-oktató munkát, 

az intézmény működtetését, 

a helyi közösséggel való kapcsolattartást, 

az intézmény arculatának kialakítását. 



 Ökoiskolai célkitűzéseink: 

-Az iskolában mindenki számára egyértelművé tenni a fenntarthatóságra nevelés 

valóságos tartalmát. Intézményünk, a fenntartható fejlődésre nevelést küldetésének 

tekinti és pedagógiai programjának középpontjába állítja. Ez olyan alapelv, amely az 

iskola mindennapi élete, a hosszú távú változások és a fejlesztések megtervezésekor 

szem előtt tart. 

-Az ökoiskola filozófiája a pedagógiai programunkban azt jelenti, hogy a 

tevékenységünk során tekintettel vagyunk másokra és más helyekre a jelenben és a 

jövőben, vagyis az élet minden területén.  

-Az intézményi környezeti nevelési („ökoiskolai”) munkacsoport céljai: 

a tantárgyi struktúrába minél szélesebb körben legyenek beépítve a környezeti nevelés 

alapelvei. 

-Új, a környezeti neveléshez is kapcsolódó- tanulási és tanítási stratégiák kidolgozása, 

melyek révén a nehezen kezelhető, magatartás zavaros diákok számára segítséget 

tudunk nyújtani. 

-A tanórán kívüli tevékenységek előtérbe helyezése, melyek fontosak a közösség 

formálás, az értékrend, a hagyományok tisztelete, az azonosság tudat kialakítása 

szempontjából a család, az iskola, a település és a nemzet színterén. 

-A környezettudatos szemlélet, magatartás és életvitel kialakítása. 

-A felelősségteljes gondolkodás elősegítése. 

-A megvalósult programokat dokumentáljuk fényképek és írásos beszámolók útján 

megjelentetjük az iskolai weblapon, lehetőség szerint a helyi és a regionális médiában 

is: – egészségnap, – sportnap, – karácsonyi ajándéktárgyak, díszek készítése 

természetes anyagból. 

-Környezettudatosságra nevelés 

A környezetvédelmi jeles napokhoz (mint pl. a Víz Világnapja, a Föld Napja, Madarak 

és Fák Napja, Környezetvédelmi Világnap, Autómentes stb.) kapcsolódó 

eseményekről, programokról a diákokat és a kollégákat tájékoztatni és figyelmüket 

felhívni.  

          - ZÖLDÖK megalakulása 

- Suliga programban való részvétel 

            - Sulizsák programba való belépés 

- A tanulók egyéni és társadalmi felelősségvállalása 

3. Intézményen kívüli szervezetekkel kapcsolatos feladatok  



 Külső helyszínek látogatása - a tananyaghoz kapcsolódó, szemléletformáló, 

környezettudatosságra nevelő helyszínek felkeresése. 

 Részvétel a város életében. 

 Szemléletformálás – én is tudok tenni a környezetemért! 

A ZölDÖK 

Céljai, feladatai: 

A ZölDÖK megalakításával egy olyan új csoport jön létre az iskolánkban, akiknek az 

a feladata, hogy az iskolai diákönkormányzat tevékenységét kiegészítse: 

 az iskolarádió műsorain keresztül hangsúlyosabbá tegye a környezettudatosabb 

szemléletmódot, 

 megismertesse a tanulókat a mindennapi életben is alkalmazható 

környezetbarát tevékenységekkel és a „zöld” jeles napokkal.  

 A ZölDÖK megalakulásnak és működésének feltételei: - elkötelezett 

pedagógusok, - 10-15 fő érdeklődő, felső tagozatos diák - éves munkaterv 

készítése . 

  Az állampolgári kompetenciák erősítése.  

 Ökoszemlélet érvényesítése. 

  Önálló ismeretszerzés és az ismeretek feldolgozása tanári segédlettel. 

 Együttműködés, közös döntéshozatal.  

 IKT eszközök használata. 

 Kritikus gondolkodás, kifejezőkészség fejlesztése.  

 Szociális és természettudományi kompetenciák fejlesztése. 

 

Melléklet: A ZölDÖK Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata az 

Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskolában 

ZölDÖK Munkaterve 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Programterv 

Időpont, határidők  Célok, feladatok, programok, 

események 

Felelősök, partnerek 

(Résztvevők köre) 

Szeptember   

Szeptember - folyamatosan A munkaterv összeállítása. 

 Az Ökoiskolai munkaterv egyeztetése 

az iskolában működő 

munkaközösségek munkatervével, a 

DÖK – kel, az SZMK képviselőivel.  

Pályázati lehetőségek figyelése. 

Boldogságórák tartása 1-8. osztályban. 

Pomázi Melinda 

intézményvezető-helyettes 

Bóta Adrienn 

intézményvezető-helyettes 

Székelyfalvi Gáborné Öko – 

koordinátor  

Vargáné Turza Judit 

pedagógus 

Tóth Gábor pedagógus 

Rajka Attila pedagógus 

Tóth Ágnes pedagógus 

Ágotai Emese 

egészségfejlesztő szakember 

Barta József technikai 

dolgozók delegáltja 

DÖK, SZMK képviselője 

Szeptember - folyamatosan Olvass többet! országos irodalmi 

vetélkedő  

Székelyfalvi Gáborné 

Szeptember végéig ZÖLDÖK megalakulása Eszes Melinda, Székelyfalvi 

Gáborné, osztályfőnökök 

Szeptember - folyamatosan Pályázatok figyelése. Buzás-Ács Enikő 

Szeptember  

09. 01. 1. a osztály 

09. 05. 1. b osztály 

09. 05-09. 09. 2-3-4. osztály 

09.12-09.16. Felső tagozat 

Szülői értekezletek. 

Éves Öko - programok tájékoztatása. 

Sulizsák program ismertetése 

 

 

 

Iskolavezetés, osztályfőnökök 



09. 13. 7-8. osztály 

pályaválasztási szülői 

értekezlet. 

Időpont, határidők  Célok, feladatok, programok, 

események 

Felelősök, partnerek 

(Résztvevők köre) 

Szeptember – folyamatos Kíváncsiak Klubja alsóban  

ÖKO szakkör felsőben 

Labdasportok szakkör 

Suliga program 

Tömegsport 

Vargáné Turza Judit 

Bencsik Orsolya 

Rajka Attila 

Rajka Attila 

Tóth Gábor 

Szeptember -folyamatosan Tanulmányi versenyekre jelentkezés a 

környezeti nevelés témakörben 

Bencsik Orsolya 

Rajka Attila 

Szeptember 6. 

9:00 óra 7. osztály 

10:00 óra 8. osztály 

Kaméleon Ifjúsági Színjátszó 

Egyesület előadás 

drogprevenciós előadás 

osztályfőnökök 

iskolavezetés 

Városi Művelődési Ház 

Szeptember 8-9. 

Szeptember 5-7.  

Erdei iskola felső  

Erdei iskola alsó 

Iskolavezetés 

Osztályfőnökök 

Szeptember 15. Térségi Diákszínjátszó Találkozó 

Kapcsolódás a városnapi 

rendezvénysorozathoz. 

Székelyfalvi Gáborné 

Szeptember 15. Takarítási Világnap 

Tisztasági verseny hirdetése 

ZölDÖK 

Osztályfőnökök 1-8. osztály 

Szeptember 20. 

13:00-17:00 

Hulladákgyűjtés 

1. osztályközösségi program 

Osztályfőnökök 

ZölDÖK 

Szeptember 22.  Autómentes nap: A gyalogos és 

kerékpáros közlekedés további 

népszerűsítése 

Iskolavezetés 

Rajka Attila 

Tóth Gábor 

Szeptember 30.  Magyar Diáksport Napja az 

egészséges életmód jegyében.  

Iskolavezetés, testnevelők, 

osztályfőnökök 



Időpont, határidők  Célok, feladatok, programok, 

események 

Felelősök, partnerek 

(Résztvevők köre) 

Október 

Október 1. hete Szövegértési verseny meghirdetése 

Petőfi Sándor születésének 200. 

évfordulója alkalmából 

Buzás-Ács Enikő 

Székelyfalvi Gáborné 

Október 4. Állatok Világnapja 

Kisállatok, „házi kedvencek” 

bemutatása –Fotók 

Iskolakönyvtár: 

Buzás-Ács Enikő 

Rendszergazda: Piti Dávid 

Október 3-4. hete Árvácska ültetés Pege Marianna 

Október - folyamatosan Az iskola ablakai, aula dekorálása őszi 

levéldíszekkel. 

Rajztanárok, ZölDÖk 

Október - folyamatosan Lombgereblyézés, komposztálás 

Az iskola udvarán lehullott lomb 

összegereblyézése, komposztálása. 

ÖKO Szakkör tagjai 

Vargáné Turza Judit 

Rajka Attila 

Karbantartó 

Október- folyamatosan Szelektív hulladékgyűjtés  Iskolavezetés, ZölDÖK 

Osztályfőnökök,ÖKO szakkör 

Október 14.  Pályaorientációs nap 

Látogatás Paksra 

Iskolavezetés 

Osztályfőnökök 

Október 4. hete Sulizsák program 

-zsákok szállítása, szétosztása az 

osztályoknak 

Iskolavezetés, osztályfőnökök 

Sulizsák munkatársai 

November   

November - folyamatosan Pályaorientáció: 

Iskolalátogatások, munkahelyek 

látogatása, hiányszakmák 

feltérképezése a fenntarthatóság 

jegyében. 

Iskolavezetés 

7-8. osztály osztályfőnökök, 

tanulói 

November 15. Sulizsák összegyűjtése Iskolavezetés, osztályfőnökök, 

ZÖLDÖK tagjai 

Sulizsák munkatársai 

 



Időpont, határidők  Célok, feladatok, programok, 

események 

Felelősök, partnerek 

(Résztvevők köre) 

November 16. 

délelőtt 

Sulizsák- ruhák elszállítása Iskolavezetés, osztályfőnökök 

Sulizsák munkatársai 

November 18. Élj egészségesen! nap az alsóban 

Egy nap az életért- drogprevenciós nap 

felsőben 

Iskolavezetés 

ÖKO munkacsoport 

Alsós munkaközösség 

Osztályfőnökök 

Meghívott előadók 

December   

December  Vörösmarty- Kupa Testnevelők 

December 1. 2. hete Vörösmarty-hét  

ÖKO verseny 

Tanulmányi versenyek 

ÖKO munkacsoport 

December - folyamatosan Adventi készülődés  

Ajándékkészítés a 

környezettudatosság jegyében. 

Iskolavezetés 

Osztályfőnökök 

SZMK 

DÖK 

Január   

Január - folyamatosan Pályázatok figyelése Buzás-Ács Enikő 

Január - folyamatosan Felkészülés a tavaszi Olvass többet! 

versenyre. 

Székelyfalvi Gáborné 

Február   

Február - folyamatosan Pályázatok figyelése Buzás-Ács Enikő 

Február - folyamatosan Felkészülés a tavaszi Olvass többet! 

versenyre. 

Székelyfalvi Gáborné 

Március   

Március 21. Erdők Világnapja alkalmából 

játékos vetélkedő 1-8. osztály 

Bencsik Orsolya 

Rajka Attila 

Vargáné Turza Judit 

 

 



Időpont, határidők  Célok, feladatok, programok, 

események 

Felelősök, partnerek 

(Résztvevők köre) 

Március 22. Víz Világnapja –rajz-és fotókiállítás 

Vízi járművek készítése 

újrahasznosított anyagokból 

Tóth Ágnes 

Rajka Attila 

Simon Ágnes 

Pege Marianna 

Március 31.  Pályaorientációs nap Pomázi Melinda 

osztályfőnökök 

Április   

Április 22. A Föld Napja alkalmából vetélkedő Bencsik Orsolya 

Április 24-28. Fenntarthatósági Témahét Iskolavezetés 

ÖKO Munkacsoport 

Földi Gyuláné- alsós 

munkaközösség-vezető 

Pege Marianna fejlesztő 

munkacsoport-vezető 

Osztályfőnökök 

DÖK 

Május   

Május - folyamatosan Szelektív hulladékgyűjtés  Iskolavezetés 

DÖK 

Osztályfőnökök 

ÖKO szakkör 

Május 10. Madarak és Fák Napja 

Vetélkedő szervezése 1-8. 

Megemlékezés rádión keresztül 

Kedvenc fám- rajzkiállítás 

Osztályfőnökök 

Bencsik Orsolya 

Rajztanár 

Május 13.  Kerty party Iskolavezetés, osztályfőnökök 

Május 27. Gyermeknap- környezettudatosság 

jegyében 

Iskolavezetés 

ÖKO Munkacsoport 

Földi Gyuláné- alsós 

munkaközösség-vezető 



Pege Marianna fejlesztő 

munkacsoport-vezető 

Osztályfőnökök 

DÖK 

Technikai dolgozók 

 

 

Június   

Június 5.  Környezetvédelemi világnap: Az 

országos program figyelemmel 

kísérése, lehetőség szerint részvétel a 

meghirdetett helyi programokon 

Iskolavezetés 

DÖK 

Osztályfőnökök 

ÖKO szakkör 

Június 3. hete Az éves Öko – munka értékelése Jövő 

évi tervek, új lehetőségek kidolgozása 

ÖKO munkacsoport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A ZölDÖK Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata az Újszászi Vörösmarty 

Mihály Általános Iskolában 

Ez a Szervezeti és Működési Szabályzat a fent megnevezett iskola tanulói, tanulóközössége által 

létrehozott ZölDÖK szervezeti felépítését és működési rendjét szabályozza. 

I. Általános rendelkezések 

1. A ZölDÖK legfőbb feladata, hogy az iskola diákjait megismertesse a fenntartható fejlődés 

kritériumaival és megvalósítási lehetőségeivel. Tanácsokat adjon az egészséges életmód kialakításához, 

iskolai szinten képviselje az öko-tudatos magatartást. Nagy szerepet vállal az iskola közösségének 

formálásában a szociális és állampolgári kompetenciák fejlesztésében. 

 

2. A ZölDÖK tevékenysége kiterjed a tanulókat érintő környezetvédelmi, egészségvédelmi kérdésekre. 

 

3. A ZölDÖK részt vesz az iskolai élet alábbi területeinek segítésében, szervezésében: 

 túrák, kirándulások szervezése 

 kulturális programok szervezése 

 iskolarádió 

 tisztasági versenyek szervezése és lebonyolítása 

 iskola díszítése 

 jeles napokon, témanapokon segítség a szervezésben, lebonyolításban 

 egyéb 

 

4. A szervezeti és működési szabályzatot a ZölDÖK készíti elő, vizsgálja felül. Az SZMSZ-t a 

ZölDÖKtagjai fogadják el, majd a tantestülethez kerül jóváhagyásra. 

 

a. A ZölDÖK működési feltételei 

 

1. A ZölDÖK működési feltételeit az igazgató és a tantestület biztosítja. 

 

2. Az Intézmény a fenntartó által rendelkezésre bocsátott keretek között biztosítja azt, hogy a ZölDÖK 

feladatainak ellátásához térítésmentesen használhassa az Intézmény helyiségeit, berendezéseit úgy, hogy 

az Intézmény működése és a ZölDÖK igényei összehangolhatók legyenek. 

 

3. A ZölDÖK élén megválasztott ZölDÖK vezetőség áll. 

 

4. A ZölDÖK jogosítványai: 

• döntési jog, 

• vélelmezési jog 

• javaslattételi jog, 

• egyetértési jog, 

• kezdeményezési jog, 

• egyéb jogok. 

 

 

 

 

 

 



II. A ZölDÖK döntési jogköre 

 

A ZölDÖK döntési jogkörét csak a nevelőtestület véleményének kikérésével gyakorolhatja. 

• A ZölDÖK joga, hogy döntsön: 

• saját működéséről, 

• a működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, 

• hatáskörei gyakorlásáról, 

• egy tanítás nélküli munkanap programjáról, 

 

 A ZölDÖK – a fentieken túl – dönthet: 

• munkatervének elfogadásáról, 

• tisztségviselőinek megválasztásáról, 

• külső segítők felkéréséről, 

 

a. A ZölDÖK tagjai: 

 

• A ZölDÖK tagjai lehetnek az iskolával tanulói jogviszonyban álló, egyénileg csatlakozott diákok. 

 

b. A ZölDÖK tagok feladatai: 

 

• Összegyűjteni az osztályukban felvetődő igényeket, problémákat, ötleteket, és azt továbbítani a 

ZölDÖK illetékesének. 

• Részt venni a ZölDÖK ülésein. Ha ez nem lehetséges, erről a ZölDÖK vezetőségének valamely tagját 

előzetesen tájékoztatniuk kell. 

• Legjobb tudásuknak megfelelően meghozni a döntéseket, a vállalt feladatokat határidőre végrehajtani. 

 

c. A ZölDÖK vezetőség (DV) 

 

• a ZölDÖK öt diákból áll, tisztségviselőik: elnök, titkár, évfolyamonként 1 munkacsoport vezető 

 

A vezetőség feladatai: 

 

• irányítja a ZölDÖK munkáját, 

• előkészíti a ZölDÖK jogkörébe tartozó ügyek megtárgyalását, 

• vezeti az üléseket, 

• képviseli a ZölDÖK-öt, 

• együttműködik a ZölDÖK-öt segítő pedagógussal 

• negyedévente együttes ülést tart. 

• az iskola éves munkatervének ismeretében, benyújtja a ZölDÖK az éves munkatervét. (Az éves 

munkatervet a DV javaslata alapján a ZölDÖK együttes ülésén fogadják el.) 

• részt vesz vagy képviselteti magát minden a ZölDÖK által szervezett programon. 

• A ZölDÖK tagjai minden tanévben szeptember 1. és 15. között jelentkezhetnek a szervezetbe  

 

d. A ZölDÖK Munkáját Segítő Pedagógus (ZMSP) 

 

• A segítő pedagógus nem tagja a ZölDÖK-nek, hanem az iskola nevelőtestülete, valamint az intézmény 

vezetőjének megbízása alapján közreműködik a ZölDÖK munkájában. 

• A ZMSP szavazati joggal nem rendelkezik, az üléseken tanácskozási joggal vesz részt. 

 

 



Véleményét, javaslatait szóban és írásban adhatja elő a ZölDÖK-nek, illetve annak 

vezetőségének. 

• A ZMSP feladata a kapcsolat biztosítása a nevelőtestület és a ZölDÖK között, valamint a nevelőtestület 

véleményezési jogának gyakorlása a ZölDÖK üléseken. 

 

IV. A ZölDÖK működési rendje 

 

1. A ZölDÖK éves munkaterv alapján dolgozik, mely az adott tanévre vonatkozik. 

 

• A ZölDÖK a munkatervét a ZMSP-vel, valamint az Intézményvezetővel történő 

egyeztetést követően határozza meg. 

• A munkatervet a ZölDÖK határozattal hagyja jóvá. 

• A munkatervet minden tanévben legkésőbb október 15-ig kell elfogadni. 

 

A ZölDÖK a döntéseit hozhatja: 

 

• egyszerű szótöbbséggel, 

• Az egyszerű szótöbbség esetében: ZölDÖK az ülésén egyszerű szótöbbséggel dönt, azaz adott javaslat 

elfogadásához a jelenlévőtagok több mint a felének „igen” szavazata szükséges. 

 

A jelenléti ívek és az emlékeztetők: 

• A ZölDÖK üléseiről jelenléti ívet és emlékeztetőt kell készíteni. 

A jelenléti ívnek tartalmaznia kell: a megjelent tagok és meghívottak nevét 

Az emlékeztetőnek tartalmaznia kell: a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás 

számszerű eredményét és a hozott döntéseket. 

 

VI. Záró rendelkezések 

 

• A ZölDÖK minden tanév elején éves programtervet készít. Ezek teljesülését a szorgalmi időszak utolsó 

ülésén értékeli. 

• Jelen SZMSZ-t a ZölDÖK vezetősége készítette és a ZölDÖK fogadta el. 

• Jelen SZMSZ-t a nevelőtestület hagyta jóvá. 

• Jelen SZMSZ módosítására bármely ZölDÖK tag javaslatot tehet a ZölDÖK elnökének címzett írásos 

előterjesztés csatolásával és a vezetőség végzi el módosítást saját belátása szerint, ám a ZölDÖK-nek el 

kell fogadnia, a nevelő testületnek pedig jóváhagynia. 

• Jelen SZMSZ a kihirdetés napjától visszavonásig érvényes. 

 

Újszász, 2022. szeptember 30. 

 

Vezetőség részéről elfogadta:     Tantestület részéről elfogadta: 

 

 

ZölDÖK elnök: ........................................ 

 

 

 

 



Az Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 

 

 

 

ZölDÖK munkaterve 

2022/2023-as tanév 

 
Készítette: Ökoiskolai munkacsoport, DÖK, ZölDÖk 

Újszász, 2022. szeptember 01. 

 

 



Hónap 

 

Tevékenység Résztvevők neve Felelős Határidő Várt eredmény 

Szeptember 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hulladékgyűjtés az iskola tanulói, 

szülők, nevelők 

ZölDÖK tagok 

ZölDÖK  

DÖK 

szeptember 20. Az ökológiai 

lábnyom csökkentése 

a papír 

újrahasznosításával. 

Bevétel 

Magyar Diáksport 

Napja az egészséges 

életmód jegyében. 

az iskola tanuló 

nevelők 

Iskolavezetés, 

testnevelők, 

osztályfőnökök 

szeptember 30. A mozgás 

népszersítése. 

ZölDÖK 

megalakulása 

A Zöld őrjárat 

megszervezése 

Tagjai nagy 

hangsúlyt fektetnek 

arra, hogy az iskola 

állapotát megvédjék. 

Ügyelnek, hogy a 

termekben ne égjenek 

feleslegesen a 

villanyok és a 

vécékben ne 

folyjanak a csapok. 

felsős tanulók, akik 

érdeklődnek a 

környezet és 

természetvédelem 

iránt 

nevelő, nevelők, akik 

szívesen végzik az 

irányítást 

szeptember vége működési szabályzat 

megírása, vezetőségi 

tagok megválasztása, 

munkaterv 

elkészítése 

Tisztasági verseny 

hirdetése, 
szempontok 

összeállítása a 

pontozáshoz 

ZölDÖK tagok nevelő  

ZölDÖK tagok 

szeptember vége Nagyobb odafigyelés 

a tanulók részéről 

környezetük 

tisztaságának 

megóvására. 

 

 



Hónap Tevékenység 

 

Résztvevők neve Felelős Határidő Várt eredmény 

Október Iskolarádiós adások 

szerkesztése 

ZölDÖK tagok nevelő, nevelők, 

rádiós főszerkesztő 

október 3. műsorok összeállítása 

1. adás összeállítása: 

Állatok világnapja 

ZölDÖK tagok nevelő, nevelők, 

rádiós főszerkesztő 

1. adás: 

október 4. 

A tanulók jobban 

odafigyelnek az 

állatokra 

2. adás összeállítása: 

Szelektív 

hulladékgyűjtés 

ZölDÖK tagok nevelő, nevelők, 

rádiós főszerkesztő 

2. adás: október 18. Kevesebb szemét a 

„vegyes” 

szemetesben 

Sulizsák program 

ismertetése 

ZölDÖK tagok Eszes Melinda 

Székelyfalvi Gáborné 

október vége A ruhagyűjtés 

eredményes lesz. 

November Sulizsák 

összegyűjtése 

iskolavezetés 

ZölDÖK tagok 

osztályfőnökök 

Eszes Melinda 

Székelyfalvi Gáborné 

november 15. Eredményes 

ruhagyűjtés. 

Bevétel az 

osztályoknak, DÖK-

nek 

Sulizsákok elvitele iskolavezetés 

ZölDÖK tagok 

osztályfőnökök 

Eszes Melinda 

Székelyfalvi Gáborné 

november 16. Eredményes 

ruhagyűjtés. 

Bevétel az 

osztályoknak, DÖK-

nek 

 

 

 

 

 

 



Hónap Tevékenység 

 

Résztvevők neve Felelős Határidő Várt eredmény 

 3. adás összeállítása: 
Környezetbarát 

tisztítószerek 

ZölDÖK tagok nevelő, nevelők, 

rádiós főszerkesztő 

3. adás: november 

22. 

A tanulók jobban 

odafigyelnek a 

háztartási 

vegyszerekre 

4. adás összeállítása: 
Vitaminokkal télen is 

ZölDÖK tagok nevelők, rádiós 

főszerkesztő 

4. adás: november 

29. 

Kevesebb hiányzás, 

egészségesebb 

diákság 

Adventi koszorú és 

mézeskalács 

készítése 

ZölDÖK tagok 

érdeklődő tanulók 

nevelő, Zöldök tagok november 29. Az iskola aulája 

karácsonyi díszbe 

öltözik 

December 5. adás összeállítása: 

Ajándékozz ökosan! 

ZölDÖK tagok nevelő, rádiós 

főszerkesztő 

5.adás: december 6. A karácsony utáni 

hulladék csökkenése 

Január A Zöld őrjárat 

összegzi 

tapasztalatait. 

ZölDÖK tagok Eszes Melinda 

Székelyfalvi Gáborné 

január vége Tisztább osztályok. 

Jobban figyelünk a 

környezetünkre, 

Február A Zöld őrjárat ZölDÖK tagok Eszes Melinda 

Székelyfalvi Gáborné 

január vége Tisztább osztályok. 

Jobban figyelünk a 

környezetünkre, 

Március Erdők Világnapja 
alkalmából 

játékos vetélkedő 1-

8. osztály 

az iskola tanulói Bencsik Orsolya 

Rajka Attila 

Vargáné Turza Judit 

március 21. A fák tisztelete. 

Víz Világnapja –

rajz-és fotókiállítás 

Vízi járművek 

készítése 

újrahasznosított 

anyagokból. 

az iskola tanulói Tóth Ágnes 

Rajka Attila 

Kalóné Seres Anna 

Pege Marianna 

március 22. A víz fontosságának 

tudatosítása a 

tanulókban. 

Fölöslegesen ne 

pazaroljuk a vizet. 

 



 

Hónap Tevékenység 

 

Résztvevők neve Felelős Határidő Várt eredmény 

Április A Föld Napja 
alkalmából vetélkedő 

az iskola tanulói Bencsik Orsolya április 22. Óvjuk a Földet! 

Fenntarthatósági 

Témahét 

az iskola tanulói Iskolavezetés 

ÖKO Munkacsoport 

Földi Gyuláné- alsós 

munkaközösség-

vezető 

Pege Marianna 

fejlesztő 

munkacsoport-vezető 

Osztályfőnökök 

DÖK 

április 24-28. Tudatosabb ÖKO 

szemlélet kialakítása a 

tanulókban. 

Május Madarak és Fák 

Napja 

Vetélkedő szervezése 

1-8. 

Megemlékezés rádión 

keresztül 

Kedvenc fám- 

rajzkiállítás 

az iskola tanulói Osztályfőnökök 

Bencsik Orsolya 

Rajztanár 

május 10. Jobban odafigyelünk 

a madarakra, 

növényekre. 

2. félév tisztasági 

versenyének 

eredményhirdetése 

ZölDÖK tagok 

 

Eszes Melinda 

Székelyfalvi Gáborné 

május vége Tisztább osztályok. 

Június Az éves munka 

értékelése. 

ZölDÖK tagok Eszes Melinda 

Székelyfalvi Gáborné 

június 1. hete Értékek, változtatások 

megbeszélése. 


