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ÖKOISKOLAI  MUNKACSOPORT  TAGJAI     

      

Pedagógus Szakképesítés Munkaközösség 

 biológia-technika szak természettudományi 

 biológia-kémia szak természettudományi 

 fejlesztő pedagógus fejlesztő munkaközösség 

 tanító alsó tagozatos munkaközösség, 

igazgatóhelyettes 

 tanító alsó tagozatos munkaközösség 

 angol nyelv- földrajz-rajz 

szak 

angol munkaközösség 

 földrajz-biológia szak természettudományi 

 földrajz és történelem szak természettudományi,  

humán munkaközösség 

 matematika-fizika szak reál munkaközösség 

 biológia-kémia és német 

szak 

német nemzetiségi 

munkaközösség 

 tanító alsó tagozatos munkaközösség 

 tanító alsó tagozatos munkaközösség 

 tanító alsó tagozatos munkaközösség 

 tanító alsó tagozatos munkaközösség 

 

 

KIEMELT TEVÉKENYSÉGEINK 

• Az idei tanév programjait a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetre való tekintettel tervezzük 

meg. 

• A „Jeles Zöld Napokról” (Autómentes Nap, Állatok Világnapja, Víz Világnapja, Föld Napja, Madarak és Fák 

Napja) felhívással, bemutatókkal, versenyekkel, kiállításokkal vagy a faliújságra kitűzött ismertetőanyagokkal 

emlékezünk meg. 

• Zöld Rádión keresztül tájékoztatjuk az iskola tanulóit az aktuális Zöld Napokról, Öko hírekről. Felhívjuk a 

figyelmet a környezettudatosságra. 

 



• Az újrahasznosítható hulladékok közül évente két alkalommal (ősszel és tavasszal) papírhulladékot 

gyűjtünk. Használt ruhák leadására is lehetőséget biztosítunk. A használt elemeket folyamatosan le lehet adni 

az iskola aulájában kihelyezett gyűjtőben. 

• A 2020 áprilisára tervezett Fenntarthatósági Témahetet a járványhelyzet miatt az idei tanévben október 

elején tartjuk meg. Energia, klímaváltozás, egészségnevelés - témákkal összefüggő tanítási órákkal, 

foglalkozásokkal készülünk. 

• Gondozzuk a magaságyásba ültetett fűszernövénykertet. 

• Részt veszünk az Országos Kupakversenyben. A kialakult járványügyi helyzet miatt a verseny 2021 tavaszán 

indul. 

•       A tanév során kirándulásokat szervezünk a Budaörs környéki területekre, hogy megismertessük tanulóinkkal 

Budaörs természeti értékeit. Látogatásokat szervezünk állatkertbe, vadasparkba, botanikus kertbe, barlangokba. 

•      Rendszeresen látogatjuk a Jakob Bleyer Heimatmuseumot. Kiemelt hangsúlyt fektetünk arra, hogy a tanulók 

ismerjék meg, és legyenek büszkék városunk természeti és kulturális értékeire.  

• Tehetséggondozó foglalkozások, szakkörök keretében készítjük fel tanulóinkat a versenyekre (Bolyai 

Természettudományi csapatverseny, Teleki Pál Földrajz-Földtan Verseny, Kaán Károly és Hermann Ottó 

Természet- és Környezetismereti verseny, Hevesy György Kémiaverseny, Curie Területi Verseny, Megyei 

Biológia tanulmányi verseny). Tanulóink minden évben aktívan és eredményesen vesznek részt ezeken a 

versenyeken. 

• Egészséges életmód napot tartunk. 

• Télen gondoskodunk az iskola udvarába érkező madarakról, ősz végétől folyamatosan etetjük őket. 

• A szelektív hulladékgyűjtés gyakorlásának óriási a nevelő hatása, de csak akkor, ha a tanulók látják, és 

megtapasztalhatják, hogy az újrahasznosítható dolgokat valóban újrahasznosítják. 

• Tavasszal megszervezzük a Fenntarthatósági Témahét programjait. 

• Folyamatosan részt veszünk ökológiai jellegű rajz, irodalom és egyéb profilú pályázatokon. 

• A munkacsoport figyelemmel kíséri, véleményezi, javaslataival segíti az iskola nevelési 

tevékenységét; a Pedagógiai Programban megfogalmazottak alapján segíti, hogy a 

munkaközösségek az éves munkatervükbe, illetve a tanmeneteikbe folyamatosan beépítsék az ott leírt 

elvárásokat. 

 

Esemény Időpont Felelős 

 

Éves munkaterv elkészítése, a fenn- 

tarthatósági szempontok beépítésével 

 

 

2020. szeptember 15. 

 

munkacsoport vezetője 



 

Az iskola honlapján a Jeles Zöld 

Napokról tájékoztatás, az ÖKO hírek 

karbantartása 

 
folyamatos 

 

munkacsoport vezetője 

 

   

  Autómentes Nap 

 

 

 

  2020. szeptember 22. 

 

  munkacsoport vezetője 

  (4.b osztály) 

Fenntarthatósági témahét (2020. 

áprilisára tervezett témahét pótlása) 

Állatok világnapja  

 

 

2020. október 5-9. 

 

 

 

Ökoiskolai munkacsoport 

 

Őszi papírgyűjtés,  

ruhagyűjtés 

2020. október 13-15. 

2020. október 13-14. 
DÖK 

Fényőrjárat megszervezése  októbertől folyamatosan 
  

  alsó tagozat (4.b osztály) 

   

  

 
Kistudósok Délutánja 2020. november 

  

  Ökoiskolai munkacsoport 

 

 Víz Világnapja 2021. március 22. Ökoiskolai munkacsoport 

Fenntarthatósági Témahét keretében 

megemlékezés a Föld napjáról 
2021. április 19-23. 

 

Ökoiskolai munkacsoport 

 

Országos Kupakverseny 2021 tavasza munkacsoport vezetője 

 

Tavaszi papírgyűjtés 
2021 tavasza DÖK 

  Madarak és Fák Napja 2021. május 10. Ökoiskolai munkacsoport 

 

 

Budaörs, 2020. szeptember 15.             

       

                        munkacsoport vezetője 


