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ÖKO MUNKATERV 

Az ÖKO munkacsoport tagjai: 

Szabó Tünde Júlia intézményvezető-helyettes, hegedűtanár 

Gyöngyössy Boglárka zeneismeret-tanár 

Radó Zsuzsa zongoratanár 

Nagy Attila gitártanár 

 

A fenntarthatóságához köthető helyi szokásaink, hagyományaink  

Intézményünk termeiben, az irodákban és a közösségi terekben számtalan szobanövényt 

gondozunk, amelyek nem csupán díszítő elemként vannak jelen, hiszen egészségmegőrző, 

közérzetjavító, levegőtisztító funkcióval is bírnak. 

Az elmúlt években, iskolánkban nagymértékben csökkentek a papír alapú nyomtatványok (E-

napló használata), az ügyintézés számos esetben elektronikus úton történik, így jóval kevesebb 

papírt használunk.  2019 őszén a fenntartónk nagyobb teljesítményű, lézeres nyomtatókat 

bocsátott rendelkezésünkre, így nem termelünk festékpatron hulladékot. Több éve szelektíven 

gyűjtjük a műanyag-fém-papír hulladékot, idén szereztünk be bio hulladéktárolót. Az intézmény 

területén energiatakarékos izzók szolgáltatják a fényt, a vízmelegítőket hétvégére lekapcsoljuk. A 

selejtpapírt újra hasznosítjuk, idén például karácsonyi dekorációt készítettünk belőle. 

Pedagógusaink azt a szemléletet követik és adják át tanulóinknak, hogy minél kevesebb papírt 

használjunk, a napi folyadékot kulacsban hozzuk magunkkal, védjük-óvjuk környezetünket, 

ügyeljünk a tisztaságra, az energiahasználatra. Szűk külső környezetünket is óvjuk, az 

iskolaudvaron és az épület előtt különböző növények gondoskodnak az esztétikai megjelenésről 

és a levegőtisztításról. Iskolánk udvarán több kerékpártároló van elhelyezve. Intézményünk 

számos tanulója és pedagógusa kerékpárral, illetőleg gyalogosan és tömegközlekedési 

eszközökkel közelíti meg intézményünket. A “Határon innen és túl” programunk 

záróakkordjaként hét ország képviselőivel, valamint az elmúlt évtizedekben tanév végén 

nevelőtestületi kirándulások alkalmával igyekeztünk Magyarország főbb természeti 

nevezetességét meglátogatni. 2021. december elején pedig pályázati megvalósítás keretében 

Martonvásárra kirándultattuk a pályázatba beválogatott tanulóinkat. Iskolánk udvarán az elmúlt 

évek alatt szabadtéri hangversenyeket, előadásokat rendeztünk. Vikár-udvar néven voltunk jelen 

a Vidor Fesztivál egyik helyszíneként és a dráma előadások házigazdájaként. 

2022-ben csatlakozva a Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Egyesület 

levegőminőség-mérő programjához igényeltünk térítésmentesen levegőminőség-mérő készüléket, 

amelyet kihelyeztünk.  
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A KÖVET Egyesület mobiltelefon visszagyűjtő kampánya a Jane Goodal Intézet, az Afrikáért 

Alapítvány és a Védegylet Egyesület közös „Passzold Vissza Tesó!” című kampányához 

csatlakoztunk 2022-ben. 

 

Célkitűzéseink, kiemelt feladataink 

 

- Intézményünkben fokozatosan igyekszünk bevezetni a fenntarthatóságra neveléshez 

kapcsolódó programokat, tevékenységeket, eszközbővítést.  

- A következő tanévekben szeretnénk a hangversenyink alkalmával természeti képeket 

vetíteni, papír, ruhanemű és könyvgyűjtést kezdeményeznénk tanulóink és családjaik 

körében adományozás, szelektív hulladékgyűjtés céljából.  

- Érzékenyítésként „zöld falat” hoznánk létre, az iskola épületében és közösségi felületeinken, 

ahol cikkeket osztanánk meg a témában.  

- Futóklubot működtetnénk a tanulóknak: évszakonként tartanánk közös erdei futást tanári 

vezetéssel.  

- A zeneiskola épületével szemben található parkban közös szemétszedésre invitálnánk 

tanulóinkat, valamint tanítanánk a szelektív hulladékgyűjtés helyes módját a DÖK nap 

keretein belül.  

- Szeretnénk kapcsolatot építeni városunk egyik zöld egyesületével.  

- Szabadtéri közösségi programok (bicikli túra, kirándulás) szervezésével örvendeztetnénk 

meg tanulóinkat és családjaikat. 

- Pályázatfigyelés. 

 

Kommunikáció 

 

- Az iskola honlapján létrehoztunk egy Öko linket: „Fenntarthatóság” menüpont. 

- Kürt-szó iskolaújságunkban rendszeresen közlünk ÖKO-híreket. 

 

Együttműködések 

 

- Dr. Gyöngyössy Mátyással a Bio Kultúra Egyesület bio gazdálkodójával, környezet 

mérnökével készítettünk interjút ezen év februárjának elején a fenntartható zöldség-, és 

gyümölcstermesztésről- és vásárlásról, és hogy hogyan neveljük a tanulóinkat 

környezettudatosságra. 

- Felvettük a kapcsolatot a Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézményének 

Öko pályázatos koordinátorával és a pályázatban részt vevő pedagógusaival, akik elláttak 

észrevételeikkel és tanácsaikkal. Ezen kívül a Nyíregyházi Egyetem, a Nyírvv Nonprofit 

Kft. és az említett iskola Öko konferenciájának előadásain vettünk ré 
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A tanév feladatai 

Hónap Feladat, esemény Dátum 

szeptember A tanév munkatervének előkészítése 2022. szeptember 10. 

Honlap frissítése folyamatos 

október Állatok világnapja - állatmenhely látogatás 2022. október 8. 

ÖKO sarok berendezése 2022. október 30. 

november A faliújság, tantermek, folyosók évszaknak  

megfelelő dekorációja. 

folyamatos 

Erdei futóklub időjárás függvénye 

december Hagyományápolás: karácsonyi ünnepkör, 

népszokások 

2022. december 9. 

január ÖKO pályázat benyújtása Központilag lesz meghatározva 

Az első félév értékelése 2023. január 15. 

február Érzékenyítő előadás a diákönkormányzati 

napon  

2023. február 17. 

március A víz világnapja 2023. március 22. 

április A Föld napja 2023. április 22. 

május Madarak, fák napja 2023. május 10. 

június Környezetvédelmi Világnap 2023. június 5. 

A második félév értékelése 2023. június 25. 

 

Nyíregyháza, 2022. szeptember 1.  

 

Készítette:  

 

 

 

       Gyöngyössy Boglárka       Szabó Tünde Júlia 


