
 

 

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 
Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2022-23. 

Az iskolai munkaterv, a munkaközösségek és a DÖK tervei alapján összeállította: Lőcsei Eszter, Pálinkásné Kálmán Klára, Olajosné Borhi 

Katalin 

 

 

 



Az Ökoiskolai munkacsoport tagjai: 

 Kulinné Kupai Márta intézényegységvezető, az iskolavezetés és az alapfokú művészeti iskola képviseletében  

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

osztályfőnöki, az Idegen nyelvi tagozat képviseletében 

 Lőcsei Eszter Ökoiskolai munkacsoport-vezető, munkaközösség-vezető a felsős Természettudományi munkaközösség képviseletében 

 Borhiné Olajos Katalin munkaközösség-vezető az alsós Természettudományi munkaközösség képviseletében 

 Oláhné Nagy Viktória mk.vez. a Művészetek munkaközösség képviseletében 

Ökoiskolai munkacsoport alsó tagozatos felelőse 

 Fehér Brigitta gondnok 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  

 Joó Mónika pedagógiai asszisztens 

 

Önkéntes támogató: Bereczki Máté Gazdakör 

Kiemelt célok és feladatok:  

 Ökoiskola cím szerinti működés. Havonta valamilyen jeles naphoz kapcsolódó akció -program vagy témanap szervezése- végrehajtása, 

részvétel a civil szervezetek által kezdeményezett környezetvédő programokon. 

 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. Közösségi tér kialakítás a kert melletti zöld területen, újrahasznosított 

anyagokból. 

 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 

2022. augusztus Ökoiskolai munkacsoport 

megbeszélése, a 

Természettudományi 

munkaközösség ülésén való 

részvétel; munkatervek 

összehangolása, új 

munkatársak bemutatása 

Ökoiskolai 

munkacsoport 

Munkacsoport 

tagjainak részvétele a 

megbeszélésen 

Kulinné Kupai Márta ie.v. 

Lőcsei Eszter m.k.v. 

2022. augusztus 

24. 

Fenntarthatóságra nevelés, és a 

7. pedagógus kompetencia 

valamint Ökoiskolánk 

bemutatása a POK szakmai 

napján (előadás – prezentáció) 

a Szolnoki POK 

illetékességi területén 

dolgozó pedagógusok 

a pedagógusok, az 

Oktatási Hivatal és a 

POK-ok munkatársai 

megismerik 

ökoiskolánk 

jellegzetességeit 

Kulinné Kupai Márta ie.v., 

szaktanácsadó 

2022. augusztus 

vége 

Tantermek, udvar, sportpályák 

és a tornaterem 

berendezéseinek ellenőrzése, a 

szükséges javítások összeírása 

munkaközösségek; 

technikai dolgozók 

a munkaközösségek 

minden tagja részt 

vesz az ellenőrzésben 

Lőcsei Eszter m.k.v. és 

munkavédelmi képviselő, 

Fehér Brigitta gondnok 

2022. 

szeptember-  

2023. május 

Iskolakerti tevékenység az iskolaközösség 

minden tagja 

24 osztály- 

osztályfőnökök 

Lőcsei Eszter mk. v., Jándi 

Piroska 

2022. 

szeptembertől 

folyamatosan 

Virágos, tiszta környezet akció 

folytatása a környezetbarát 

iskoláért 

az iskolaközösség 

minden tagja 

az iskolaközösség 

minden tagja részt 

vesz az akcióban 

Lőcsei Eszter m.k.v. 

 Fehér Brigitta 

gondnok 

2022. 

szeptembertől 

folyamatosan 

Védnökség a „Minden gyerek 

egyen almát” akció fölött. 

A programhoz kapcsolódóan új 

szerves hulladékgyűjtők 

elhelyezése az iskola területén 

az iskola tanulói a tanulók 100%-a 

részt vesz a 

programban 

Pálinkásné Kálmán Klára 

DMS tanár, takarító 

munkatársak 



és az iskolakert 

komposztálójának használata. 

2022. 

szeptembertől 

folyamatosan 

Az iskola közösségi tereinek 

dekorálása természetes vagy 

természetbarát anyagok 

felhasználásával. A jeles 

napokhoz, az iskolai jeles 

napokhoz igazoddó dekoráció 

Művészetek mk.; 

pedagógiai 

asszisztensek 

a dekorálással 

megbízott kollégák 

mindegyike 

elsősorban 

környezetbarát 

anyagok használata 

Oláhné Nagy Viktória 

mk.vez. 

Bíró Gabriella felsős 

vizuális kultúra tanár 

Művészetek mk.; 

pedagógiai asszisztensek 

2022. szeptember 

3. hete 

A Tiszaligeti Napokon való 

részvétel a mozgás egészség 

szellemében 

az iskola tanulói a tanulóközösség aktív 

részvétele 

Grósz István mk.vez. 

2022. 

szeptember- 

október 

Rajzpályázat meghirdetése az 

Állatok Világnapja alkalmából. 

 

az iskola tanulói és a 

partneróvodák 

óvodásai 

osztályonként és 

óvodánként 5-6 fő 

részvétele 

Művészetek mk.,  

Oláhné Nagy Viktória 

2022. szeptember Zöld faliújság aktualizálása Természettudományi 

mk.; 

folyamatosan 

megújuló, aktuális 

tartalmak a 

faliújságon 

Alsós és felsős 

Term.tud.mk. és Joó 

Mónika ped.assz. 

Lőcsei Eszter mk.vez 

2022. október 05. Felső tagozat 5.-6. 

évfolyamosainak Állatok 

világnapi vetélkedő. 

5.-6. évfolyamos 

tanulók 

osztályonként 4 fős 

csapatok 

Lőcsei Eszter mk. vez.  

Osztályfőnökök, Szalmás 

Anikó 

2022. szeptember 

21 – 22. 

Zéróemisszió és 

Autómentes világnap 

 

Az alsó és felső 

tagozat összes 

osztálya. 

az iskolaközösség 

minden tagja részt 

vesz az akcióban  

Pálinkásné Kálmán Klára, 

Lőcsei Eszter, Grósz István 

2022. október- 

november 

A közösségi tér - 

munkák kivitelezése 

A vállalt feladatok 

szerint a munkák 

elvégzése, esetenként 

bevonva a szülőket, 

karbantartókat, civil 

szervezeteket, 

karbantartók 

Szülők, civil 

szervezetek. 

Barabás Krisztina felsős 

szervezeti mk. vez., Lőcsei 

Eszter, Pálinkásné Kálmán 

Klára, karbantartók 

2022, október- „Tök-jó” Nap (töklámpások Művészetek m.k., tanulóközösség aktív osztályfőnökök, művészetek 



november faragása, kiállítása) osztályok részvétele munkaközösség 

2022. október 21. Földünkért világnap 
Előadások az osztályoknak a 

célkitűzésben megjelölt 

témákról. 

Online suli-újság 

megjelentetése. 

Az alsó és felső 

tagozat összes 

osztálya. 

az iskolaközösség 

minden tagja részt 

vesz az akcióban 

Pálinkásné Kálmán Klára 

DÖK felelős 

2022. november 

utolsó hete 
Hulladékcsökkentési hét: 
http://szelektalok.hu/mi-is-az-

az-europai-

hulladekcsokkentesi-het/ 

szelektív gyűjtési verseny, 

újrahasznosítási vetélkedők, 

gondold újra a divatot- használt 

ruhákból ruhatervezési 

verseny… 

Az alsó és felső 

tagozat összes 

osztálya. 

az iskolaközösség 

minden tagja részt 

vesz az akcióban 

Pálinkásné Kálmán Klára, 

Lőcsei Eszter, 

osztályfőnökök 

2022. november: 

Egészségnevelési 

hónap 

1. „Élj egészségesen, 

egyél egészségeset!” 

ételkészítési verseny 

2. A kézmosás fontossága 

– beszélgetés és 

filmnézés 

3. Fogápolás helyesen! 

vetélkedő 

4. Egészség Expo 

alsó tagozatos tanulók 

1. évfolyam 

tanulói 

 

 

 

5.-6. évfolyam 

 

3. évfolyam 

tanulói 

minden osztály készít 

legalább 1 egészséges 

ételt  

 

6 osztály; 

osztályonként 5 fős 

csapatok részvétele 

vetélkedőn 

3 osztályból 8 csapat, 

legalább 7 fővel 

Filemon Henrietta  

 

 

 

Lőcsei Eszter 

 

 

Vidéki Gabriella és az 

osztálytanítók 

2022. november Zöld faliújság aktualizálása az iskola tanulói folyamatosan 

megújuló, aktuális 

tartalmak a 

faliújságon 

Joó Mónika ped.assz., 

Lőcsei Eszter mk.v., 

ökoiskolai munkacsoport 

2022. november Új szelektív gyűjtők 

elhelyezése az iskola 

az iskola tanulói- 

dolgozói 

az iskolaközösség 

minden tagja  

Fehér Brigitta gondnok 

http://szelektalok.hu/mi-is-az-az-europai-hulladekcsokkentesi-het/
http://szelektalok.hu/mi-is-az-az-europai-hulladekcsokkentesi-het/
http://szelektalok.hu/mi-is-az-az-europai-hulladekcsokkentesi-het/


épületében 

2022 nov. 23-

december 2. 

A Fenntarthatósági témahétre 

jelentkezés összesítése, iskolai 

regisztráció Szülők és civil 

szervezet bevonása 

 Minél több osztály 

részvételével 

Kulinné Kupai Márta ie.v.  

Gál Gábor iv. 

2022. december Karácsonyi ökobörze: Adventi 

vásár Ökoszemlélettel  

az iskola tanulói az iskolaközösség 

minden tagja részt 

vesz az akcióban 

Pálinkásné Kálmán Klára, 

Lőcsei Eszter 

2023.január 22. Kölcsey-nap / A magyar 

kultúra napja, A magyar 

ökokultúra kvíz, Öko- 

filmklub 

3.-8. évfolyam diákjai A megjelölt 

évfolyamok tanulói 

közösségének aktív 

részvétele 

Társadalomtudományi 

munkaközösség, Kalotainé 

Gacov Szerafina könyvtár 

vezető 

2023. február Részvétel a Fenntarthatósági 

témahét képzői képzésén 

szaktanácsadók felkészülés a képzői 

képzésre 

Kulinné Kupai Márta ie.v., 

szaktanácsadó 

2023. február Nevezés a ZöldOKos Kupára 5.-6. évfolyam és a  

7.-8. évfolyam tanulói 

A megjelölt 

évfolyamok tanulói 

közösségének aktív 

részvétele 

Természettudományi 

munkaközösség 

2023. február Természettudományi/biológia 

verseny. Az 5-8. évfolyamból 

egyéni jelentkezés és 

megmérettetés alapján 

Felső tagozatos 

tanulók 

évfolyamonként 15 fő Lőcsei Eszter mk.v. 

2023. március Energiatakarékossági világnap: 

Energiatakarékossági világnap 

programjának előkészítése, 

ötletek kidolgozása, kollégák 

bevonása 

az iskola tanulói az iskolaközösség 

minden tagja részt 

vesz az akcióban 

Pálinkásné Kálmán Klára, 

Lőcsei Eszter, Szalmás 

Anikó 

2023. március Zöld faliújság aktualizálása az iskola tanulói folyamatosan 

megújuló, aktuális 

Nádasné Nagypál Judit 



tartalmak a 

faliújságon 

2023. március Továbbképzés: A 

Fenntarthatósági témahét 

kiemelt céljai, óratervek, 

mintamodulok, versenyek 

A Szolnoki POK 

illetékességi területén 

lévő intézmények 

pedagógusai 

az alsó és felső 

tagozatos 

pedagógusok közül 

minél többen – 

legalább 20 érdeklődő 

pedagógus részt vesz a 

programon 

Kulinné Kupai Márta ie.v., 

szaktanácsadó 

2023. márc. 22.  Témanap: Az ivóvíz 1-2. és 5-6. 

évfolyamos tanulók 

a 4 évfolyam 12 

osztályának 300 

tanulója 

Kéri Ildikó 

Bíró Gabriella 

2023. április eleje Az Ökoiskolai munkacsoport 

megbeszélése a 

Fenntarthatósági témahéttel 

kapcsolatosan 

ökoiskolai 

munkacsoport 

a munkacsoport tagjai 

részt vesznek a 

megbeszélésen 

Kulinné Kupai Márta i.e.v., 

szaktanácsadó 

2023. április Zöld faliújság aktualizálása az iskola tanulói folyamatosan 

megújuló, aktuális 

tartalmak a 

faliújságon 

Szalmás Anika 

2023. április 22. Föld Napi TOTÓ 

Kiemelten: Az 

energiatakarékosság szem előtt 

tartásával környezetbarát 

megoldások alkalmazása 

3-8. évfolyam tanulói 6 évfolyam 18 

osztályának 450 

tanulója 

Szalmás Anikó, Bíró 

Gabriella 

2023. április 

közepe 

Természetfotó kiállítás az iskola tanulói, 

iskolánk dolgozói, 

szülők,  

az iskola 24 osztálya 

590 tanulóval 

Kulinné Kupai Márta ie.v., 

Kovács Katalin és Sánta-

Fatér Noémi tanítók 

2023. április - 

május 

A közösségi tér szépítése, 

virágültetés: Az iskola 

udvarának szépítése rejtett 

módon kihat a gyerekek 

3-8. évfolyam 6 évfolyam 18 

osztályának 450 

tanulója 

Lőcsei Eszter, Fehér 

Brigitta, Karbantartók 



esztétikai nevelésére- minden 

osztály bevonása a szép 

környezet kialakításáért 

Az ültess 10 millió fa 

pályázatban nyert facsemeték 

elültetése 

2023. április 25-

29.  

 Fenntarthatósági témahét: 

Udvari fejlesztőjátékok 

előrajzolása, festés a szülők 

bevonásával. Kézműves 

foglakozások: Újrahasznosított 

anyagokból plüss állatok 

készítése. 

DÖK nap 

Faültetés a K&H „Hűsítő 

ligetek” nyertes pályázatunk 

keretében 

3-6. évfolyam 

osztályai és a 8. 

évfolyam, szülők 

 

 

 

 

 

 

 

az iskola tanulói 

 

13 osztály részvétele 

320 fővel 

 

 

 

 

 

 

 

 

az iskola 24 osztálya 

590 tanulóval 

Kulinné Kupai Márta ie.v., 

Pálinkásné Kálmán Klára 

DMS tanár, Lőcsei Eszter 

mk.v., osztályfőnökök 

 

 

 

 

 

Pálinkásné Kálmán Klára és 

Filemon Henrietta DMS 

tanárok 

2023. május eleje Tavaszi hulladékgyűjtés 1-8. évfolyam, szülők az iskola 24 osztálya 

részt vesz a 

hulladékgyűjtésben és 

összesen legalább 10 

tonna újra 

hasznosítható 

hulladékot gyűjt 

Pálinkásné Kálmán Klára és 

Filemon Henrietta DMS 

tanárok 

2023. április 

vége, május eleje 

Tömegsport: Coop-futás a 

szabadban 

az iskola tanulói iskolánkból 380 fő 

részvétele 

Grósz István tanítók, 

tanárok 

2023. május Zöld faliújság aktualizálása az iskola tanulói folyamatosan 

megújuló, időszerű 

tartalmak a 

faliújságon 

Lőcsei Eszter mk.v. 

2023. május 10. A Madarak és Fák Napja az iskola osztályai 24 osztály, 590 osztálytanítók, szaktanárok 



alkalmából megemlékezés 

osztálykeretben az év fájáról és 

az év madaráról. 

Vetélkedő a Madarak és Fák 

Napja alkalmából 

 

 

 

 

4. évfolyam 

tanulója 

2023. május 15. Nemzetközi Klímaváltozási 

Akciónap: 

Témanap és Zöld Zóna 

pontgyűjtő 

játék eredményhirdetés  

Előadások összeállítása a 

globális 

klímaváltozás kiváltó okairól 

tényszerű adatokkal. Játékok 

szerkesztése a célkitűzésben 

megjelölt témákhoz. Az 

előadások 

és játékos foglalkozások 

az iskola osztályai 24 osztály, 590 

tanulója 

DÖK, testnevelő tanárok 

2023. június 5. Filmvetítés a 

Környezetvédelmi Világnap 

alkalmából 

felsős osztályok 

küldöttségei 

12 osztályból 5-5 fő Szalmás Anikó tanár 

2023. június vége Az éves munka értékelése iskolaközösség a tervezett feladatok 

teljesítése 

ökoiskolai munkacsoport 

 


