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“A fenntartható fejlődés a béke magva.”  
(Dr. Wangari Maathai, Nobel-békedíjas.) 

 
 

Feladataink voltak az általános elvárások terén 
 

 Ökoiskola Munkatervet készítettünk az iskolavezetés, a tanárok, az alkalmazottak, a tanulók és a szülők javaslatait, észrevételeit 
figyelembevéve. 

 Az iskola arculatával (bemutatkozó anyagokkal, az udvar és a tantermek növényesítésével, a dekorációval) kifejezzük a fenntarthatóság, a 
környezettel harmonikus életvitel pedagógiai értékeit. 

Aktív kapcsolatot tartottunk fenn a fenntarthatóságért tevékenykedő civil szervezettel. (Jósa András Oktatókórház Egészségfejlesztési 
Iroda, Állatbarát Alapítvány) 

 Nem készült el a Környezettudatosság kérdőív. A feladat  megvalósítása a 2021-2022-es tanévre tolódik.  

 

 

Feladataink voltak a tanítás-tanulás terén 

 
A 2020. évi Pedagógiai Programot módosítottuk, ezzel az iskola kiemelten képviseli a fenntarthatóság pedagógiai törekvéseit.  

A koronavírus-járvány miatt nem valósult meg a helyi közösség életéhez kapcsolódó tevékenységekben való részvétel. Elmaradtak a város 
környezetvédelmi (Szelektív Szombat, faültetés) és sportrendezvényei (Mikulás futás, Nyuszi futás stb). Elmaradt a Nemzetközi Móricz 
Röplabdatorna, és az őszre tervezett tanulmányi kirándulás is. 

  A korlátozások ellenére a természet tanulmányozása a tantermen és az iskolán kívül a szabadban is folyt. (Erdei iskola - 6. évfolyamon, 
Nyíregyházi Állatpark - gyermeknapi programként, családi napok a Sóstói erdőben, a Bujtosi Szabadidőparkban és családi tanyákon).   

  A DÖK-ön keresztül a tanulók életkoruknak, képességeiknek megfelelően aktívan vettek részt az oktatási tevékenységek megtervezésében, 
megvalósításában. 
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Feladataink voltak a személyi feltételek, belső kapcsolatok terén 
 

Az iskolában Ökoiskolai Munkacsoportot hoztunk létre, amelynek feladata, hogy figyelemmel kísérje, véleményezze, javaslataival segítse 
az iskola nevelési tevékenységét.  

 
Az Ökoiskolai Munkacsoport képviselője részt vett az iskolatanács értekezletein, a munkaközösségi értekezleteken, DÖK közgyűlésen és 
SZK értekezleteken.  
 
Programjaink révén (Egészséghét, Jeles napok, Tisztasági őrjárat, papírgyűjtés, Kavalkád, témahetek) a nevelőtestület minden tagja részt 
vett a környezeti nevelés tanórán kívüli színtereibe. A nevelőtestület tagjai többségében elkötelezettek a környezetvédelem és 
egészségvédelem terén.  

 Tantestületi kiránduláson vettünk részt, amely elősegítette a tantestület csapattá kovácsolását. 

 

Feladataink a tanításon kívüli tevékenységek során 
 

Az iskola tanításon kívüli tevékenységét az Ökoiskolai programtervben gyűjtjük össze.  
Ezen programok tématerületei:  

 

Célok Feladatok Megvalósulás 
Környezeti nevelés 
 

• Pénz7-Pénzügyi és Vállalkozói Témahét 

• Fenntarthatósági Témahét  

• Szelektív hulladékgyűjtés (papír, szárazelem, PET-
palack) 

• Tisztasági őrjárat 

• Jeles napok (Állatok világnapja, Víz világnapja, 
Föld napja, Madarak és fák napja Környezetvédelmi 

• 3-8. évfolyamon megvalósult 

• 3-8. évfolyamon megvalósult 

• A papír és szárazelemgyűjtés iskolai 
szinten, a PET-palack gyűjtés 2 osztályban 

• Egész tanévben zajlott a felső tagozaton. 

• Megrendezésre került az Állatok 
világnapja (iskolai szinten), és az Erdei 
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Célok Feladatok Megvalósulás 
világnap) 
Erdei iskola  
 
 

• Kísérletek délutánja 

• Diákelőadások 
 

iskola a 6. évfolyamon. A tantermen kívüli 
oktatás bevezetése miatt a Víz 
világnapjáról online formában, a szakórán 
emlékeztünk meg. 

•  4. és 5. évfolyamon megvalósult 

• A koronavírus járvány miatt elmaradtak 

Egészségnevelés 
 

• Egészséghét 
 

• Védőnői előadások 
 

• A koronavírus járvány miatt 2 napra 
korlátozódott a program. 

• Elmaradtak 

• Munkaterven kívüli feladat: 10 osztály vett 
részt a 6 órás egészségnevelési programon.  

Az Ökoiskola cím 
elnyerésével vállalt 
feladatok  
 

• Intézmény honlapon való megjelenés  
 

• Ökoiskolai munkacsoport létrehozása 

• Félévi és az évvégi beszámoló elkészítése 

• Pedagógiai Program és a helyi tanterv módosítása 

• Kérdőív összeállítása, kiküldése és kiértékelése 
 

• Megvalósult, az ökoiskolai logó alatt, 
folyamatosan bővülő tartalommal. 

• Megvalósult. 

• Megvalósult. 

• Megvalósult. 

• Nem valósult meg. A 2021-2022-es 
tanévre tolódott a megvalósítása. 

Tehetséggondozás-
felzárkóztatás 
 

• Pénz7-  és Fenntarthatósági Témahét online 
versenyei 

• Tanulmányi versenyek 

• Környezetvédelmi csapatversenyek  

• 2 fordulós Komplex természettudományi verseny 
 

• Zöldek környezetvédelmi szakkör 5-6. 
évfolyamosoknak 
Természettudományi szakkör 7-8. évfolyamosoknak 

• A tanulmányi versenyek a koronavíris 
járvány miatt vagy elmaradtak, vagy online 
bonyolították le. (Versenyeredmények az 
intézményi beszámolóban) 

• A koronavírus járvány miatt elmaradt a 
Komplex természettudományi verseny. 

• Egész tanévben folyamatosan működtek a 
szakköreink 
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Célok Feladatok Megvalósulás 

• Tantárgyi korrepetálások 

• Fejlesztő foglalkozások 
 

• Folyamatosan működtek. 

• Folyamatosan működtek. 
 

Pályaorientáció 
 

• Beiskolázást segítő programok 

• Pályaválasztási kiállítás 

• Üzemlátogatások 

• Pályaorientációs nap 
 

• Megrendezésre kerültek 

• A koronavírus-járvány miatt elmaradtak 

• A koronavírus-járvány miatt elmaradtak 

• Osztályszinten megrendezésre került 

Kommunikáció 
 

• Média-megjelenés: 
Mozsár Facebook közösségi oldal 

• iskolai honlap 

• Kelet-Magyarország napilap 

• nyiregyhaza.hu oldala. 
 

• Folyamatosan történik 

 
 
A fizikai környezet fejlesztése 
 

Az iskolaépület környékén lévő telepített növényzet változatos és szakszerűen gondozott. A tanév során 7 díszcserjét ültettünk és egy 
virágágyást telepítettünk az iskolaudvarra. A növények beszerzése pályázatok útján történtek. Az iskolaudvar karbantartását és gondozását 
az udvari munkás végzi. Kivétel ez alól az a virágágyás, amelyet szülői közreműködéssel a gyerekekkel hoztunk létre és gondoztunk a 
tanév során. Sajnos a nyári szünet és az aszályos nyár miatt nem maradt meg minden növény. A következő tanévben a növényzet nyári 
ápolását gondosabban kell megszerveznünk! A jövőben ezen feladatok ellátására egyre több tanulót és közösséget szeretnénk bevonni!  
 
Az iskola folyamatosan fejleszti a fenntarthatósággal kapcsolatos információs bázisát. Ebben a tanévben az online kurzusokon való 
részvételt tudtuk igénybe venni. (Fenntarthatósági Témahét 2021. pedagógusképzés, „Változó világ, alkalmazkodó ökoiskola”  ökoiskolák 
online találkozója) 
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 Az ökoiskolai diákszóvivő az iskolagyűlésen keresztül folyamatosan tájékoztatta a gyerekeket az aktuális programokról és a 
fenntarthatósággal kapcsolatos információkról. Egy alkalommal „Ökoiskolai híradó” címmel videót készítettek a tanulótársaiknak.  

A tanulók és a pedagógusok körében is közkedvelt a kerékpártároló, mert biztonságos elhelyezhető benne a kerékpár. Bővítésére egyenlőre 
nincs szükség.  

A kondiparkot a testnevelés órákon és a szabadidős foglalkozásokon is szívesen használják a gyerekek. 

Megújult a kisudvar játszótere, amelynek ünnepélyes átadása a 2021-2022-es tanévben történik. A játékok természetes anyagból készültek. 

A sportpályák jól karbantartottak. 

A zöld, gyepes területek a tanév során folyamatosan csökkennek, mert a nagy igénybevételt nem bírják. 

A tanév során pihenő padok lettek kihelyezve az udvarra, szeretik a gyerekek. Igény lenne még több pad elhelyezésére. 

Jelentős beruházással megújultak és megszépültek az épület földszintjén a tárolószekrények. Az egész épületben kicserélték az ajtókat. 

 Törekszünk arra, hogy az iskola dekorációja még inkább összhangban legyen az ökoiskola arculatával (osztálytermek növényesítése, élő 
sarok kialakítása, szaktermek-információs táblák kihelyezése) 

 
Az iskola működtetése 

 Folyamatosan fejlődnünk kell azon a területen, hogy tudatosan takarékoskodjunk az anyagokkal, termékekkel, vízzel és energiával! 

A speciális étrendi megkötésekkel rendelkező tanulók számára a megfelelő ételeket biztosítottak. 

A büfében lehet kapni egészséges és környezetkímélő árukat. Növelni kell ezek mennyiségét a „haszontalan” ételek rovására! 

Az iskolában nagy mennyiségű műanyag hulladék termelődik. Ennek oka a PET palackos, ill. fémbobozos üdítők fogyasztása. A tanév 
során két osztályban gyűjtötték szelektíven a műanyag hulladékot. Fontos feladat ezen osztályok számának növelése.   

Az iskola környezetében szelektív hulladékgyűjtő van elhelyezve. Az aulában a szárazelemek gyűjtésére alkalmas tároló található. 

Az iskola takarékosan és ésszerűen bánik a vízzel. A csapok és WC-tartályok rendszeres ellenőrizzük, a csepegések, szivárgások azonnal 
megszüntetjük. 

Az iskola takarékosan bánik az energiával. 
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Az iskola gyalog és tömegközlekedési eszközökkel jól elérhető, kiépített kerékpártárolóval rendelkezik. Népszerűsíteni kell az ilyen módon 
történő iskolába járást! 

 

Programterv megvalósulása 
 

dátum tevékenység résztvevők erőforrás felelős  

08.17. Ökoiskolai csoportmegbeszélés érdeklődő pedagógusok humán Körmendiné Nagy Marianna megvalósult 

08.18. EFOP nevelőtestületi nap nevelőtestület humán 
EFOP-3.1.5-16 

Divinyi Ágnes megvalósult 

08.29. Intézményi értekezlet, PP, SzMSz és 
Házirend módosítása 

nevelőtestület humán Illés Zoltán intézményvezető megvalósult 

09.03. SzK megbeszélés: Szülők tájékoztatása 
az Ökoiskolai programról 

Szülői Közösség, 
intézményvezető, SZK 
összekötö 

humán Bodnárné Kerekes Ágnes 
Sipos Ildikó 

megvalósult 

09.07. Tisztasági őrjárat  felső tagozat humán Némethné Pétervári Judit 
Körmendiné nagy Marianna 
Kazamér Kinga 

megvalósult 

09.08. Diáktanács ülés: Az osztálytitkárok 
tájékoztatása az Ökoiskola programról 

DÖK vezető, 
osztálytitkárok 

humán Siktár István megvalósult 

Papírgyűjtés Tanulók, szülők és 
pedagógusok 

szülői segítség a 
szállításban 

Bodnárné Kerekes Ágnes megvalósult 

09.17. Természettudományi blokk ülés, Témák: 
- Ökoiskolai munkacsoport megalakítása 
- A Fenntarthatósági témahét 
előkészítése  

Természettudományi 
munkaközösség 

humán Körmendiné NM megvalósult 

09.21. Nyolcadik évfolyam pályaválasztást 
megalapozó kompetenciák vizsgálata  

8. évfolyam humán Divinyi Ágnes  
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dátum tevékenység résztvevők erőforrás felelős  

09.22. Papírgyűjtés Tanulók, szülők és 
pedagógusok 

szülői segítség a 
szállításban 

Bodnárné Kerekes Ágnes megvalósult 

09.25. Ökoiskolai munkaterv összeállítása Ökoiskolai 
munkacsoport 

humán Körmendiné NM megvalósult 

Kavalkád-Népmese napja  1-6. évfolyam napközi fénymásoló papír Buzainé Hugyecz Erzsébet megvalósult 

09.30. Pályázat elkészítése a PET-palack 
tömörítőkre és a szelektív 
hulladékgyűjtőkre 

NYÍRVV-Nonprofit 
Kft. 

humán Képes Nóra szülő megvalósult 

10.02. Iskolagyűlés: a tanulók tájékoztatása a 
következő időszak ökoiskolai 
programjairól 

1-8. évfolyam 
ökoiskolai szóvivő 

humán Siktár István 
Körmendiné NM 

megvalósult 

Kavalkád: Állatok világnapja  szülői felajánlás Némethné PJ 
dr. Hadobásné OM 

megvalósult 

10.05- 
10.09. 

Fenntarthatósági Témahét 3-8. évfolyam humán szaktanárok megvalósult 

10.06. Papírgyűjtés Tanulók, szülők és 
pedagógusok 

szülői segítség a 
szállításban 

Bodnárné Kerekes Ágnes megvalósult 

10.20. Papírgyűjtés Tanulók, szülők és 
pedagógusok 

szülői segítség a 
szállításban 

Bodnárné Kerekes Ágnes megvalósult 

11.03. Diáktanács ülés: javaslatok 
megbeszélése 

DÖK vezető, 
osztálytitkárok 

humán Siktár István megvalósult 

11.10. Papírgyűjtés Tanulók, szülők és 
pedagógusok 

szülői segítség a 
szállításban 

Bodnárné Kerekes Ágnes megvalósult 

11.14. Nyílt nap  2. évfolyam  
óvodások 

önerő Gyurikovits Andrea online 

11.20. Kavalkád-Őszi termések  1-6. évfolyam napközi önerő Csernyu-Ficsor Viktória megvalósult 
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dátum tevékenység résztvevők erőforrás felelős  

11.24. Papírgyűjtés Tanulók, szülők és 
pedagógusok 

szülői segítség a 
szállításban 

Bodnárné Kerekes Ágnes megvalósult 

12.04. Iskolagyűlés: Tiszta, rendes osztály díj 
átadása 

1-8. évfolyam humán Siktár István 
Körmendiné NM 
ökoiskolai szóvivő 

megvalósult 

12.05. Mikulás futás  1-8. évfolyam humán Pallay-Farkas Attila elmaradt (Covid) 

12.08. Papírgyűjtés Tanulók, szülők és 
pedagógusok 

szülői segítség a 
szállításban 

Bodnárné Kerekes Ágnes 6.a megvalósult 

12.11. Kavalkád-Karácsonyi kirakodó  1-6. évfolyam napközi megunt játékok Veréczéné kósa Magdolna részben valósult 
meg 

12.12. Korcsolyázás 5-8. évfolyam 
osztálykeretben 

önerő osztályfőnökök elmaradt (Covid) 

01.04. Ökoiskolai értékelő kérdőív összeállítása ökoiskolai 
munkacsoport 

önerő Körmendiné NM nem valósult meg 

01.05. Papírgyűjtés Tanulók, szülők és 
pedagógusok 

szülői segítség a 
szállításban 

Bodnárné Kerekes Ágnes megvalósult 

01.19. Papírgyűjtés Tanulók, szülők és 
pedagógusok 

szülői segítség a 
szállításban 

Bodnárné Kerekes Ágnes megvalósult 

01.20. Beszámoló elkészítése az ökoiskolai 
tevékenységekről 

ökoskolai 
munkacsoport 

humán Körmendié NM megvalósult 

01.22. Kavalkád-Madáretető készítés, 
kihelyezés, folyamatos feltöltése 

1-6. évfolyam 
Zöldek szakkörösei 
önkéntesek 

SZK felajánlás 
önerő 

Lipcseiné Hódi Ildikó megvalósult 

01.25. Komplex játékos foglalkozás magyarból 
az óvodásoknak 

tanítónénik 
óvodások 
szülők 

önerő Sipos Ildikó, dr Legényné BÁ, 
Bátyiné NBM Buzainé HE 

elmaradt (Covid) 
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dátum tevékenység résztvevők erőforrás felelős  

01.28. Kísérletek délutánja az 5. 
évfolyamosoknak  

5. évfolyam  
természettud. szakkör 

önerő Kazamér Kinga, Körmendiné NM megvalósult 

02.01. Komplex játékos foglalkozás angol 
nyelvből az óvodásoknak 

angol szakos tanárok 
óvodások 
szülők 

önerő Hné Hrenkó Ivett elmaradt (Covid) 

02.02. Papírgyűjtés Tanulók, szülők és 
pedagógusok 

szülői segítség a 
szállításban 

Bodnárné Kerekes Ágnes megvalósult 

02.08. Iskolagyűlés: Tiszta, rendes osztály díj 
átadása 

1-8. évfolyam humán Siktár István 
Körmendiné NM 
ökoiskolai szóvivő 

megvalósult 

Komplex játékos foglalkozás 
matematika - informatika tárgyakból az 
óvodásoknak 

matematika szakos 
tanárok 
óvodások 
szülők 

önerő Ajler E., Szűcs Zs., Veréczéné 
K.M. 

elmaradt (Covid) 

02.11. Kísérletek délutánja a 4. 
évfolyamosoknak  

4. évfolyam 
természettud. szakkör 

önerő Kazamér Kinga, Körmendiné NM megvalósult 

02.12. Kavalkád-Öko divat  1-6. évfolyam napközi önerő Bartovicsné Győri Szilvia megvalósult 

02.15. Izgő-mozgó mocorgó óvodai 
sportfoglalkozás  

testnevelők 
óvodások 
szülők 

önerő Tamás K., Pallay-Farkas A. 
Moravszki Gyné 

elmaradt (Covid) 

02.16. Papírgyűjtés Tanulók, szülők és 
pedagógusok 

szülői segítség a 
szállításban 

Bodnárné Kerekes Ágnes megvalósult 

03.01- 
03.05. 

Pénz7- Pénzügyi és Vállalkozói Témahét 3-8. évfolyam  
technika tanárok 
8. osztályfőnökök 

humán Némethné PJ 
 

megvalósult 

03.02. Papírgyűjtés Tanulók, szülők és 
pedagógusok 

szülői segítség a 
szállításban 

Bodnárné Kerekes Ágnes megvalósult 
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dátum tevékenység résztvevők erőforrás felelős  

03.16. Papírgyűjtés Tanulók, szülők és 
pedagógusok 

szülői segítség a 
szállításban 

Bodnárné Kerekes Ágnes megvalósult 

03.19. Kavalkád-Kiskert az osztályban  1-6. évfolyam szülői felajánlás Nyitrai Ibolya elmaradt (Covid) 

03.22. Víz világnapja  1-8. évfolyam humán Némethné PJ elmaradt (Covid) 

03.30. Papírgyűjtés Tanulók, szülők és 
pedagógusok 

szülői segítség a 
szállításban 

Bodnárné Kerekes Ágnes elmaradt (Covid) 

03.31. Nagy sportágválasztó  5-8. évfolyam humán Tamás K., Pallay-Farkas A. elmaradt (Covid) 

04.13. Óvodai váltóverseny óvodások 
szülők 

humán Mészárosné TE elmaradt (Covid) 

Papírgyűjtés Tanulók, szülők és 
pedagógusok 

szülői segítség a 
szállításban 

Bodnárné Kerekes Ágnes elmaradt (Covid) 

04.16. Iskoagyűlés: Tiszta, rendes osztály díj 
átadása 

1-8. évfolyam humán Siktár István 
Körmendiné NM 
ökoiskolai szóvivő 

elmaradt (Covid) 

04.19- 
04.23. 

Fenntarthatósági Témahét 3-8. évfolyam humán Körmendiné NM 
szaktanárok 

megvalósult 
(online) 

04.22. Komplex Természettudományi Verseny 
II. forduló Téma: A fenntarthatóság 

7-8. évfolyam Nebuló Alapítvány Kazamér Kinga elmaradt (Covid) 

04.23. Kavalkád- Föld napja akadályverseny, 
virág ültetés  

1-6. évfolyam önerő 
Szülői Közösség  
 

Körmendiné N. M elmaradt (Covid) 

04.27. Papírgyűjtés Tanulók, szülők és 
pedagógusok 

szülői segítség a 
szállításban 

Bodnárné Kerekes Ágnes elmaradt (Covid) 

05.13. Kavalkád-Mézes édes délután  1-6. évfolyam humán Bátyiné NBM elmaradt (Covid) 

05.18. Papírgyűjtés Tanulók, szülők és 
pedagógusok 

szülői segítség a 
szállításban 

Bodnárné Kerekes Ágnes megvalósult 
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dátum tevékenység résztvevők erőforrás felelős  

05.6. Kihívás napja  1-8. évfolyam humán Palla-Farkas A., testnevelők megvalósult 

05.25- 
05.28. 

Erdei iskola az 5. évfolyamosoknak 5. évfolyam 
osztályfőnökök 

önerő 
Nebuló Alapítvány 

Körmendiné NM elmaradt (Covid) 

05.31- 
06.03 

Erdei iskola az 6. évfolyamosoknak 6. évfolyam 
osztályfőnökök 

önerő 
Nebuló Alapítvány 

Körmendiné NM megvalósult 

06.01. Papírgyűjtés Tanulók, szülők és 
pedagógusok 

szülői segítség a 
szállításban 

Bodnárné Kerekes Ágnes megvalósult 

06.07- 
06-10. 

Egészséghét 1-8. évfolyam  
nevelőtestület 
szülők 

önerő 
Nebuló Alapítvány 

Körmendiné NM 
Tamás K 

megvalósult 

06.10. Ökoiskolai kérdőív kitöltése a KRÉTA 
rendszerben 

tanulók 
szülők 
pedagógusok 

humán Körmendiné NM nem valósult meg 

06.11. Pályaorientációs nap 1-8. évfolyam önerő Illés Zoltán 
Oroszvári MA 

megvalósult 

06.18. Év végi beszámoló elkészítése 
Ökoiskolai kérdőív kiértékelése 
Következő évi munkaterv összeállítása 

ökoiskolai 
munkacsoport 

önerő Körmendiné NM megvalósult 

06.28. Nevelőtestületi kirándulás nevelőtestület önerő KT megvalósult 

 
 
 
 


