
 

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
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Az iskolai munkaterv, a munkaközösségek és a DÖK tervei alapján összeállította: 

Kulinné Kupai Márta 



Az ökoiskolai munkacsoport tagjai: 

 Kulinné Kupai Márta ig.h., ökoiskolai munkacsoport-vezető, az iskolavezetés és az alapfokú művészetoktatás képviseletében 

 Garzsikné Barsi Mónika  mkv., a nemzetközi erdei iskolai program koordinátora az alsó tagozatos Társadalomtudományi, az 

osztályfőnöki, az Idegen nyelvi és a Művészetek munkaközösség képviseletében 

 Lőcsei Eszter munkaközösség-vezető a felsős Természettudományi munkaközösség képviseletében 

 Makó Gabriella iskolatitkár, alkalmazott környezetkutató, a technikai dolgozók képviseletében 

 Nádasné Nagypál Judit a felsős Természettudományi munkaközösség matematikai munkacsoportjának képviseletében 

 Pálinkásné Kálmán Klára DMS tanár, a DÖK és a felső tagozatos napközis munkacsoport képviseletében 

 Temesvári Zoltánné tanító, erdei iskolai összekötő, az alsó tagozatos Természettudományi munkaközösség képviseletében 

 Joó Mónika pedagógiai asszisztens 

 

Önkéntes támogató:  

Kiemelt célok és feladatok: 

 Ökoiskola cím szerinti működés. 

 Az Iskolakert fejlesztési program részeként a kialakított iskolakert fenntartása, továbbfejlesztése, a benne rejlő lehetőségek minél 

szélesebb körű kihasználása, és megismerése.  

 Környezetbarát iskolaudvar: udvari játékok felfestése; udvarfelújítás. 

 A Zöld faliújság folyamatos aktualizálása, figyelem felhívása a programokra, eseményekre. 

 A környezettudatos, takarékos intézményi működés erősítése. 

 Az iskolai tevékenységek fenntarthatóság szellemében való összehangolása. 

 Az összefogás szélesítése a szülőkkel, külső szervezetekkel, partnerintézményekkel a környezeti nevelés területén. 

 A tanulók környezettudatos magatartásának folyamatos fejlesztése.  

 A munkaidővel való hatékony gazdálkodás, az egyenletes terhelésre törekvés. 



 Az újrahasznosítás, a szelektív hulladékgyűjtés ösztönzése. 

 A virágos, tiszta környezet akció folytatása. 

 Jótékonysági akciók szervezése; a bevétel ökoiskolai célokra való hasznosítása. 

 Részvétel a Fenntarthatósági témahét programjaiban. 

 A természeti környezet szépségeinek megláttatása, megóvása, környezettudatos magatartás folyamatos fejlesztése. Virágos, tiszta 

környezet akció folytatása. 

 Tantermeink szakmai jellegének erősítése, egészséges kulturált környezet biztosítása. 

 Környezetünk tisztaságának megőrzése, tárgyi eszközeink megóvása. 

IDŐPONT TEVÉKENYSÉG CÉLCSOPORT Sikerkritérium FELELŐS SZEMÉLY 

2019. augusztus Ökoiskolai munkacsoport megbeszélése, a 
Természettudományi munkaközösség 
ülésén való részvétel; munkatervek 
összehangolása  

ökoiskolai 
munkacsoport 

a munkacsoport tagjai 
részt vesznek a 
megbeszélésen 

Kulinné Kupai Márta 
m.cs.v., Lőcsei Eszter m.k.v. 

2019. augusztus 
vége 

Tantermek, sportpályák és a tornaterem 
berendezéseinek ellenőrzése, a szükséges 
javítások összeírása 
 

munkaközösségek; 
technikai dolgozók 

a munkaközösségek 
minden tagja részt vesz 
az ellenőrzésben 

Lőcsei Eszter mk.v. és 
balesetvédelmi felelős,  
Kara István gondnok 

2019. 
szeptembertől 
folyamatosan 

Virágos, tiszta környezet akció folytatása a 
környezetbarát iskoláért 
 

az iskolaközösség 
minden tagja 

az iskolaközösség 
minden tagja részt vesz 
az akcióban 

Lőcsei Eszter mk.vez. 
Kara István gondnok 

2019. 
szeptembertől 
folyamatosan 

Védnökség a „Minden gyerek egyen almát” 
akció fölött 
 

az iskola tanulói a tanulók 100%-a részt 
vesz a programban 

Pálinkásné Kálmán Klára 
DMS tanár 

2019. 
szeptembertől 
folyamatosan 

Az iskola közösségi tereinek dekorálása 
természetes vagy természetbarát anyagok 
felhasználásával.  
A jeles napokhoz, az iskolai 

Művészetek mk.; 
pedagógiai 
asszisztensek 

a dekorálással 
megbízott kollégák 
mindegyike elsősorban 
környezetbarát 

Ember-Kovács Katalin 
mk.vez. 



rendezvényekhez igazodó tematikus 
dekorációk készítése 

anyagokat használ  

2019. 
szeptembertől 
folyamatos 

„Kíváncsiak klubja” természettudományi 
megfigyelésekre alapuló tehetséggondozó 
szakkör alsó és felső tagozaton 

Felsős és alsós 
Természettudományi 
munkaközösség 

A szakkörön résztvevő 
gyerekek 
környezettudatossága 
erősödik 

Barta Gabriella ig.h., Hímer 
József 

2019. 
szeptember 3. 
hete  

A Tiszaligeti Napokon való részvétel a 
mozgás egészség szellemében 

az iskola tanulói a tanulóközösség aktív 
részvétele 

Grósz István mk.vez. 

2019. szept. Rajzpályázat meghirdetése az Állatok 
Világnapja alkalmából 

az iskola tanulói és a 
partneróvodák 
óvodásai 

osztályonként és 
óvodánként 5-6 fő 
részvétele 

Művészetek mk. 
Természettudományi mk. 
Alsó tagozat: Temesvári 
Zoltánné mk.vh, Szabó 
Dalma 

2019. szept.  Zöld faliújság aktualizálása Természettudományi 
mk.;  

folyamatosan 
megújuló, aktuális 
tartalmak a faliújságon 

alsós és felsős 
Term.tud.mk. és Joó 
Mónika ped.assz. 

2019. szept. Logótervezés az iskola Nap kertjéhez felső tagozatos 
tanulók 

a felső tagozat 12 
osztályából 
osztályonként 5 fő 

Ladányiné Katona Mária 

2019. okt. 2. Őszi hulladékgyűjtés az iskola tanulói, 
pedagógusai és a 
szülők 

mind a 24 osztály részt 
vesz a hulladék-
gyűjtésben és összesen 
legalább 10 tonna újra-
hasznosítható 
hulladékot gyűjt 

Pálinkásné Kálmán Klára,  
Filemon Henrietta DMS 
tanárok 

2019. okt. 4.  Rádióműsor az Állatok Világnapja 
alkalmából  
 

az iskola tanulói az iskolában jelenlévő 
tanulók mindegyike 
meghallgatja a műsort 

Lőcsei Eszter és a 8.a 
osztály 

2019. okt. Vetélkedő az Állatok világnapja alkalmából alsó tagozat 3-4. osztályonként 4 tanuló Vidéki Gabriella 



évfolyam részt vesz a vetélkedőn 

2019. okt. 15. 
és 17. 

Előadás tartása a Fenntarthatósági 
témahét képzéseiről, pályázatairól 

A Szolnoki POK 
illetékességi területén 
lévő intézmények 
pedagógusai 

2 helyszínen, 
helyszínenként 15 
pedagógus részt vesz a 
továbbképzésen 

Kulinné Kupai Márta 
szaktanácsadó 

2019. okt. 16. 30 éves A NEFAG Erdészeti Erdei Iskola: 
részvétel a nyílt napon és rajzpályázaton 

4.a osztály tanulói az osztály tanulói a 
napi aktuális 
létszámmal részt 
vesznek a programon 

Kulinné Kupai Márta  
Pálinkás Orsolya ped.assz. 

2019. okt. 19-
25. 

Erdei iskolai program a németországi 
Arnsbergben 

a 6. évfolyam tanulói a 6. évfolyam25 
tanulója és 5 
pedagógus vesz részt a 
programon 

Garzsikné Barsi Mónika 
mk.v. és 
Kulinné Kupai Márta 

2019.okt.25. „Tök-jó” Nap (töklámpások faragása, 
kiállítása) 
    
 

Művészetek m.k. minden alsós osztály 
készít legalább 1 
töklámpást  

Ember-Kovács Katalin mk.v. 

2019. 
november: 

EGÉSZSÉGNEVE
LÉSI HÓNAP  

 
 

„Élj egészségesen, egyél egészségeset!” 
ételkészítési verseny 

alsó tagozatos tanulók minden osztály készít 
legalább 1 egészséges 
ételt  

Filemon Henrietta és  
Vass Lajosné 

A kézmosás fontossága – beszélgetés és 
filmnézés 

1. évfolyam 
tanulói 

az 1. évfolyam  osztálytanítók 

Fogápolás helyesen! vetélkedő 5-6. évfolyam tanulói 6 osztály; 
osztályonként 5 fős 
csapatok részvétele 
vetélkedőn 

Lőcsei Eszter mk.v. 

Egészség Expo a 3. évfolyam tanulói 
 

3 osztályból 8 csapat, 
legalább 7 fővel 

Vidéki Gabriella és az 
osztálytanítók 

2019. nov.  Zöld faliújság aktualizálása ökoiskolai 
munkacsoport 

folyamatosan 
megújuló, aktuális 

Joó Mónika ped.assz., 
Lőcsei Eszter mk.v., 



tartalmak a faliújságon Baranyó Mária mk.v 

2019. nov. 28. A Fenntarthatósági témahétre jelentkezés 
összesítése, iskolai regisztráció 
Szülők és civil szervezet bevonása 

az iskola 3-6. 
évfolyama és a 8.a 
osztály 

13 osztály részvétele 
320 fővel 

Kulinné Kupai Márta ie.v. 
Gál Gábor iv. 

2020. dec. 7. Témanap: Egészséges táplálkozás és 
ünnepnapok  

felső tagozatos 
tanulók 

12 felső tagozatos 
osztály 280 tanulója 

Lőcsei Eszter és Barabás 
Krisztina mk.v. és a 
szaktanárok 

2020. febr. 5. Képzők képzése a Fenntarthatósági 
témahét továbbképzéseinek megtartására 

szaktanácsadók Tankerületenként 2 
képző részvétele 

Kulinné Kupai Márta 
szaktanácsadó 

2020. febr. 6. Nevezés a ZöldOKos Kupára 8.a osztály csapatai 1 csapat részvétele 3 
fővel 

Lőcsei Eszter of. 

2020. február Természettudományi/biológia verseny 
Az 5-8. évfolyamból egyéni jelentkezés és 
megmérettetés alapján 

Felső tagozatos 
tanulók 

évfolyamonként 15 fő Lőcsei Eszter mk.v. 

2020. március Vállalj védnökséget! virágátültetés, 
iskolaszépítés 

az iskola osztályai mind a 24 osztály a 
saját termében, a 
közösségi terekben 

osztályfőnökök 
Természettudományi mk.-
ek 

2020. március Zöld faliújság aktualizálása az iskola tanulói folyamatosan 
megújuló, aktuális 
tartalmak a faliújságon 

Nádasné Nagypál Judit 

2020. március 
12. 

Továbbképzés: A Fenntarthatósági témahét 
kiemelt céljai, óratervek, mintamodulok, 
versenyek 

A Szolnoki POK 
illetékességi területén 
lévő intézmények 
pedagógusai 

20 érdeklődő 
pedagógus részt vesz a 
programon 

Kulinné Kupai Márta ie.v., 
szaktanácsadó 

2020. márc. 22. Témanap: Az egészséges ivóvíz 1-2. és 5-6. évfolyamos 
tanulók 

a 4 évfolyam 12 
osztályának 300 
tanulója 

Kéri Ildikó 
Kissné Sebestyén Éva 

2020. március Vízvizsgálat az iskola kémia termében felső tagozatos 
tanulók 

a felső tagozatból 250 
tanuló 

Nádasné Nagypál Judit 

2020. március Látogatás a Vízműveknél 2-3. évfolyamos a célcsoport  osztálytanítók 



tanulók 

2020. április 
eleje 

Az Ökoiskolai munkacsoport megbeszélése 
a Fenntarthatósági témahéttel 
kapcsolatosan 

ökoiskolai 
munkacsoport 

a munkacsoport tagjai 
részt vesznek a 
megbeszélésen 

Kulinné Kupai Márta m.cs.v. 

2020.április  Zöld faliújság aktualizálása az iskola tanulói folyamatosan 
megújuló, aktuális 
tartalmak a faliújságon 

Baranyó Mária mk.v. 

2020. április 22. Föld napi TOTÓ 
Kiemelten: Az energiatakarékosság szem 
előtt tartásával környezetbarát megoldások 
alkalmazása 

3-8. évfolyam tanulói 6 évfolyam 18 
osztályának 450 
tanulója 

Barta Gabriella, Kissné 
Sebestyén Éva, Vass 
Lajosné 

2018. április 2-
3. hete 

Sziklakert rendbetétele, virágültetés. 
Az iskola udvarának szépítése rejtett 
módon kihat a gyerekek esztétikai 
nevelésére- minden osztály bevonása a 
szép környezet kialakításáért 

5-6. évfolyam 6 osztályból 
osztályonként 4 fő 

DÖK, osztályfőnökök 

2020. április 20-
24. 

Fenntarthatósági témahét: Energia, 
Klímaváltozás és egészségnevelés. Udvari 
fejlesztőjátékok előrajzolása, festés a 
szülők bevonásával. Kézműves 
foglakozások: Újrahasznosított anyagokból 
plüss állatok készítése. 

3-6. évfolyam osztályai 
és a 8.a 
szülők 
 

13 osztály részvétele 

320 fővel 

Kulinné Kupai Márta ie.v., 

Pálinkásné Kálmán Klára 

DMS tanár, Lőcsei Eszter 

mk.v., Ladányiné Katona 

Mária 

 

2020. május 
eleje 

Tavaszi hulladékgyűjtés az iskola tanulói és a 
szülők 

az iskola 24 osztálya 
részt vesz a hulladék-
gyűjtésben és összesen 
legalább 10 tonna újra-
hasznosítható 
hulladékot gyűjt 

Pálinkásné Kálmán Klára és 
Filemon Henrietta DMS 
tanárok 



2020. április 
vége, május 
eleje 

Tömegsport: Coop-futás a szabadban az iskola tanulói iskolánkból 500 fő 
részvétele 

Grósz István  
tanítók, tanárok 
 

2020. április 19-
24. 

Határtalanul program – Erdély felfedezése az iskola 7. évfolyamos 
tanulóinak egy 
csoportja 

45 tanuló és 5 kísérő Reményi Mónika 
 

2020. május   DÖK nap  az iskola tanulói az iskola 24 osztálya 
590 tanulóval 

Pálinkásné Kálmán Klára és 
Filemon Henrietta DMS 
tanárok 

2020. május Zöld faliújság aktualizálása az iskola tanulói folyamatosan 
megújuló, aktuális 
tartalmak a faliújságon 

Lőcsei Eszter mk.v. 

2020. május 2. 
hete 

Erdélyben jártunk - fotókiállítás az iskola tanulói az iskola 590 tanulója Reményi Mónika 

2020. május Témanap: Erdély – a Határtalanul 
programhoz kapcsolódva 

az iskola 5-6. 
évfolyamos tanulói 

6 osztály 150 tanulója Reményi Mónika 
 

2020. május 10. A Madarak és Fák Napja alkalmából 
megemlékezés osztálykeretben az év 
fájáról és az év madaráról 

az iskola osztályai 24 osztály, 590 
tanulója 

osztálytanítók, szaktanárok 

2020. május 10. Vetélkedő a Madarak és Fák Napja 
alkalmából 

4. évfolyam 3 osztály,osztályonként 
2-2 csapat részvétele, 
csapatonként 4 fővel 

Temesvári Zoltánné 

2020. május 10. TOTÓ a Madarak és Fák Napja alkalmából felső tagozat 12 osztály részvétele Kissné Sebestyén Éva 

2020. május 
közepe 

Madarász-solymász bemutató alsó és felső tagozat 
tanulói 

2 bemutató 
(tagozatonként 1-1) az 
iskola 24 osztályának 
590 tanulója 

Lőcsei Eszter 

2020. június 5. Filmvetítés a Környezetvédelmi Világnap 
alkalmából 

felsős osztályok 
küldöttségei 

12 osztályból 5-5 fő Kissné Sebestyén Éva 

 


