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Időpont Tervezett program 
Résztvevők 

Partnerek 

2022.08.23. Év eleji munkacsoport megbeszélés, közös 

ötletelés  

munkacsoport tagjai 

 

2022.08.26. A munkaterv előkészítése, a dokumentumok 

összehangolása,  

egyeztetés a Dök-kel, kollégákkal 

munkacsoport tagjai, 

érintett pedagógusok, 

technikai személyzet 

 

2022.08.30. A tanévnyitó értekezleten a munkaterv 

elfogadása 

tantestület 

2022. 09. 01-

től 

folyamatosan 

Az iskola honlapjának (Ökoiskola fül) 

folyamatos frissítése – a szülők, az 

intézmény parnereinek folyamatos 

tájékoztatása 

 

2022.09.05-től 

folyamatosan 

Óvjuk környezetünket! - Szelektív 

hulladékgyűjtés az iskolában 

Csatlakozás a PontVelem- GyűjtsVelem 

programhoz  

Használtelem – gyűjtés osztályverseny 

keretében 

 

tanulók, szülők 

2022. 09. 05-

től 

folyamatosan 

Energiatakarékosan éljünk! -  Energiajárőrök 

működtetése  

(világítás, vizes blokk, ajtók és ablakok 

ellenőrzése) 

 

a folyosón ügyelő diák 

2022. 09.12. Öko-faliújság kialakítása (alsó tagozat) 

Öko-tárlat kialakítása (felső tagozat) 
 

2022. 09.16-

22. 

Indulj gyalog, kerékpárral vagy rollerrel a 

suliba! 

Európai Mobilítási Hét és Autómentes Nap 

kampány 

A környezetbarát és fenntartható közlekedés 

népszerűsítése 

 

tanulók, az iskola dolgozói 

2022.09. 30. Az állatok világnapja (10.01) – alsó tagozat 

rajzkiállítás  

                                           – felső tagozat 

(online kiállítás, galéria) 

Csatlakozás a Pétfürdői Közösségi Ház és 

Könyvtár programjaihoz 

tanulók, 

a könyvtár dolgozói 

2022.10. 03. A madáretetőkellenőrzése, karbantartása, 

pótlása, feltöltésül 

élelemmel 

 

tanulók 



2022. 11.08. Papírgyűjtés tanulók, az iskola dolgozói, 

szülők 

2022.10. 03-

07. 

Csatlakozás a Világ Legnagyobb Tanórája 

programsorozathoz 

tanulók 

2022. 10. 15.  Alternatív energia - megújuló energiák.  

Az alternatív energiák alkalmazásának 

lehetőségei napjainkban, a szélenergia. Tési 

túra a szélmalmokhoz és szélerőműparkhoz. 

 

5.a tanulói,  

kísérő pedagógusok 

2022.11.  

2. hetében 

Táplálkozási szokások, diabetesz, egészséges 

életmód - előadás 

 

védőnő 

2022. 11. 14-

től 

A tanulók megismertetése az E.on 

EnergiaKaland c. interaktív  

tananyagával, melynek célja az 

energiatudatosság kialakítása és az 

energiával kapcsolatos tudás bővítése 

életkornak megfelelően  

(6-8, 7-11, 11-14 éves korosztály). 

 

3. 4. 5. 6. 7. osztály 

2022. 12. hó Adománygyűjtő akció – MosolyManók tanulók, pedagógusok 

2023. 02. A féléves szülő értekezleten a 

fenntarthatóság témájának megbeszélése, 

tájékoztató a 2. féléves programokról. 

szülők 

2023. 02. hó ŐKO iskolanyitogató  

2023. 03.06.  Osztálydekoráció  – ÖKOTAVASZ 

 

 

2023. 03. Fuss az egészségedért! – csatlakozás a 

kistérségi mezei futóversenyhez 

 

alsó és felső tagozat tanulói 

2023. 03. 21. Víz Világnapja – Ívóvízünk védelmében 

előadás 

Részvétel a Bakonykarszt Zrt. hagyományos 

rajz- és fotópályázatán 

 

Bakonykarszt Zrt. 

2023. 04. 0.4. Húsvéti vásár (természetes anyagok, 

újrahasznosítható anyagok 

felhasználásával) 

 

tanulók, szülők, 

pedagógusok 

2023. 04.  

3. hete 

Virágok ültetése, az emlékpark gondozása 8.a osztály 

2023. 04. 04. Papírgyűjtés tanulók, szülők, az iskola 

dolgozói 

2023. 04. 21. Föld Napja 

Az 1. osztályosok látogatása az óvodába 

Énekeljünk a Földért! 

 

 

 

Csatlakozás a helyi rendezvényekhez 

1. oszt. tanulói, 

Partner intézmény  

Panelkuckó  

Napköziotthonos 

Óvoda 

közösségi ház könyvtár 

 



2023. 04. 

24-28. 

Fenntarthatósági témahét – felső tagozat 

                                            alsó tagozat 

 Biciklire pattanunk – A víz és vízpart 

élővilága, madárlesen 

(A közeli tó élővilága, madárismeret) 

 Alkosd újra! – Jó játék a PET palack!   

A készített alkotások kiállítása a közösségi 

házban.  

felső tagozat 

alsó tagozat 

15-20 felsős tanuló 

partner iskola, óvoda, 

közösségi ház 

(a kistérségre is 

kiterjeszthető) 

2023. 05. 08. Madarak és fák napja 

Az év fája és madara – plakátok készítése 

 

2023. 05.29-

június 2. 

Erdei iskola  6.7.8. osztályos tanulók 

 

2023. 05. Osztálykirándulások keretében hazánk 

természeti értékeinek  

megismerése  

Alsó tagozatos közös kirándulás 

az iskola tanulói, 

pedagógusok 

2023. 06. 14. v. 

15. 

Egészségnap Ökosan és Okosan 

(DÖK v. Tehetség nap) 

 

2023. 06.  Az iskola és az emlékpark díszítése a 

ballagásra a természetvédelmi szempontok 

figyelembevételével. 

 

7. osztály 

2023. 06. Eseménynaptár készítése az Ökoiskola éves 

munkájáról 

alsós tanulók 

2023. 06. Munkaközösségi megbeszélés, az éves munka 

értékelése, tervek a következő tanévre. 

munkaközösség 

 

 

 


