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Ökoiskola munkacsoport tagjai: 

Beke Noémi – közgazdasági szakmacsoport 
Csikós Nóra – idegennyelvi szakmacsoport 
Dudás Csaba – művészeti és sport szakmacsoport, IDŐ vezető 
Harsányi Károly – kollégiumi nevelők csoportja 
Dr. Löveiné Hadnagy Katalin – osztályfőnöki szakmacsoportvezető 
Nagy Éva – természettudományi-, idegennyelvi szakmacsoport, önismeret 
Nagy Zoltán – művészeti és sport szakmacsoport 
Nagy Ilona - Kollégiumvezető, AJTP programgazda 
Petrásné Szűcs Eleonóra – természettudományi szakmacsoport 
Tarnóczi Aranka – idegennyelvi szakmacsoport, iskolavezetés 
Tózsáné Talyiga Anikó – gazdasági igazgató 
Szlezák Zsófia – természettudományi szakmacsoport 
Szotlár László – technikai dolgozó 
Vasné Harza Irén – természettudományi szakmacsoport 
Varga Szilvia – természettudományi szakmacsoport 
Dr. Virág Diána – természettudományi szakmacsoport, öko-munkacsoport vezető 

 
 

Célok: 

Küldetésünk olyan szemléletváltás és tudatosság növelés, mely a környezet 
megóvására és az egészségtudatosságra való figyelemfelhívás útján vezet a 
fenntarthatóság megvalósításához.  
 a diákönkormányzat (IDÖ) körein belül ún. „Zöld tagozat” a Neumann Öko Csapat 
megalakulása, Energia-őrjárat bevezetése és működtetése a tanév során 
 Ökorádió bevezetése, ahol környezetvédelmi és fenntarthatósági témájú 
érdekességeket, híreket hallhatnak (iskolarádió facebook csoportjában olvashatnak) a 
diákok 
 ökopont-gyűjtés a tanév során különböző fenntarthatósághoz kötődő 
tevékenységekkel  
 a tantestület tagjai környezetvédelmi, fenntarthatósággal kapcsolatos külső és belső 
továbbképzésen való részvétele a tanév során, amit az öko-munkacsoport szervez 
 az iskola épületében létrehozott „Öko-termek” gondozása, a folyosók és közösségi 
terek folyamatos zöldítése 
 a Neumann tantárgyi versenyek és a beiskolázást elősegítő nyílt napok, felvételik 
online lebonyolítása 
 digitális iskolaként az adminisztráció és tájékoztatás digitális formáit használjuk 
(Kréta, Microsoft Teams) a pedagógus és nem pedagógus dolgozók, vezetőség, diákok 
és szülők közötti kommunikációban – „papírmentes” mindennapok  
 az iskolai honlap „öko-füllel” történő bővítése (Öko Face-ek) 
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 az iskolai rendezvények során figyelünk arra, hogy a lehető legkisebb mértékben 
terheljük a környezetet (iskolai göngyölegek használata, keletkező hulladék 
minimalizálása) 
 újrahasznosítás, szelektív gyűjtés erősítése, bővítése (izzók, fénycsövek, 
mobiltelefon készülékek). 
 az intézményi kommunikáció fejlesztése a fenntarthatóság területén, 
kapcsolaterősítés civil szervezetekkel, a környezeti nevelés széleskörű megjelentetése 
az intézményi honlapon, évkönyvben. 
 iskolaszereplők (diákok, szakmacsoportok, szülők, technikai dolgozók, helyi 
közösség) tájékoztatása a fenntarthatósági témakörben megjelent pályázatokról, 
versenyekről, kooperáció ezek sikeres megvalósításában 
 aktív részvétel a fenntarthatóság témakörében meghirdetett továbbképzéseken, 
programokon, konferenciákon 

 

Kiemelt programjaink, feladataink a tanév során: 
 Fenntarthatósági témahét ősszel (2020 tavaszi pótlása) és tavasszal  
 Fenntarthatósági Témahét (2021. tavasz) + Egészségnap 
 „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét 
 EU-s témahét 
 jeles napok (föld napja, víz világnapja, madarak és fák napja…) 
 tavasszal benyújtjuk Ökoiskola pályázatunkat 
 Csatlakozás a Világ Legnagyobb Tanórája programhoz Az ENSZ 17 újonnan 

megfogalmazott Globális Céljának széles körű megismertetése Tanóra megtartása a 
szakiskolai osztályokban az ajánlásnak megfelelően. 

 Az Európai Hulladékcsökkentési Hét „Reduce, reuse, recycle” szlogennel. 
 

Feladat Felelős Határidő, 
időpont 

Megjegyzés 

Augusztus 

munkacsoport megbeszélés munkacsoport vezetője  2020. 

08.24. 

munkacsoport 
létrehozása, éves 
feladatok átbeszélése 

iskolabejárás Szotlár László 2020. 
augusztus 

nyáron végzett munkák 
összegzése (tisztasági 
festés, új bútorok 
elhelyezése, burkolatok 
javítása, fertőtlenítés, 
termek, folyosók teljes 
körű tisztítása) 

vízcsapok, fénycsövek, 
zárak, nyílászárók stb 
ellenőrzése, javítása  

Szotlár László 2020. 
augusztustól 
folyamatosan 

karbantartási füzet 
vezetése (helye portán) 
Megvalósulás/sikerkritér
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ium:hibák mielőbbi 
felderítése, megoldása, 
energiahatékonyság 
növelése 

tantermi eszközök, 
felszerelések ellenőrzése 
(tanári laptop, digitális 
tábla, projektor) 

Busi Lajos 

Szakácsi Péter 

2020. 
augusztustól 
folyamatosan 

 

folyosó zöldítése, növények 
gondozása 

takarító személyzet folyamatos Megvalósulás/sikerkritér
ium: zöld növények 
állományának 
megőrzése, bővítése 

elektronikus eszközök 
selejtezése 

Busi Lajos  Megvalósulás/sikerkritér
ium: selejtezés 
eszközeinek kiárusítása, 
használhatatlan eszközök 
hulladékudvarban való 
elhelyezése, új eszközök 
csomagolásának 
(hungarocell) 
hulladékudvarban való 
elhelyezése 

 

Szeptember 

Pályázati feltételek 
megismerése, 

éves munkaterv 
összeállítása 

Beke Noémi, 
Dr. Virág Diána 

  

osztálydekorációk frissítése osztályfőnökök, rajz 
szaktanárok 

 Megvalósulás/sikerkritér
ium: környezetvédelem, 
fenntarthatósággal 
kapcsolatos elemek 
megjelenése, 
fenntarthatósággal 
kapcsolatos információk 
bemutatása 

tantermek zöldítése, 
szobanövények gondozása 

osztályfőnökök folyamatos Megvalósulás/sikerkritér
ium: növényállomány 
megőrzése, bővítése, 
minél több diák/osztály 
bevonása, legalább a 6 
ökotanterem fenntartása 

Ökofaliújság létrehozása Dr. Virág Diána  Megvalósulás/sikerkritér
ium: fenntarthatósági 
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témájú információk, 
taneszközök 
kiválasztásának segítése, 
kulacs, uzsonnásdoboz 
stb ajánlása, 
„fenntarthatóság a 
mindennapokban” 
címmel hasznos 
tanácsok,  idényjellegű 
dekoráció. 

tanári táblafilcek 
utántölthetőre cserélése, 

táblák digitálisra cserélése, 
filcek nélkül írható 

Tózsáné Talyiga Anikó  Megvalósulás/sikerkritér
ium: füzet vezetése 
portán, eldobható 
filcek100%-ban 
lecserélve, egyre több 
okostábla beszerzése, 
használata, aktiválása 

Hetes feladatainak 
ismertetése (szellőztetés, 
villanyok leoltása 
szünetben, és tanórák után, 
vízcsapok ellenőrzése, 
hiányzók bediktálása, 
növények ápolása…stb) 

osztályfőnökök  Megvalósulás/sikerkritér
ium: energiajárőr 
szolgálat hatékony 
működése, táblázat 
vezetése tantermenként 

Szakkörök kiírása, 
tehetséggondozó műhelyek, 
programok 

Petrásné Szűcs Eleonóra  Megvalósulás/sikerkritér
ium: 
természettudományos 
tárgyak esetén a 
tematikában 
környezetvédelemmel, 
fenntarthatósággal 
kapcsolatos témák is 
szerepelnek, nyelvi 
órákon is 

Neumann verseny 
szervezése (online) 

  Megvalósulás/sikerkritér
ium: papírfelhasználás 
csökkentése 

szelektív hulladékgyűjtésre 
alkalmas edényzet bővítése 

(fénycső, izzó, 
mobiltelefon) 

Szotlár László 

Dr. Virág Diána 

folyamatos Megvalósulás/sikerkritér
ium: tantermekben, 
folyosókon műanyag, 
papír hulladékok 
szelektív gyűjtése, porta 
mellett aulában 
szárazelem, fénycső, 
mobiltelefon szelektív 
gyűjtése 
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Európai Autómentes nap  szeptember 
22. 

 

Magyar Diáksport Napja 
(témanap) 

Dr. Liptainé Reszegi 
Ágnes, testnevelők 

szeptember 
25. 

 

Prevenciós előadások: RÉV 

Plakátkiállítás - alkohol 

Dr. Löveiné Hadnagy 
Katalin 

 Megvalósulás/sikerkritér
ium: aulai kiállítás, több 
napig látthatta minden 
diák 

 

Október 

munkaterv megismertetése a 
IDÖ-vel és a szülői 
választmánnyal 

Dudás Csaba,  
Beke Noémi 

  

IDÖ öko tagozatának  
(Neumann Öko Csapat) 
megalakulása 

Dudás Csaba,  Megvalósulás/sikerkritér
ium: min. 15 fős 
elkötelezett diákcsapat 
toborzása 

Terepgyakorlat, kirándulás Dr. Löveiné Hadnagy 
Katalin 

  

Fenntarthatósági Témahét Petrásné Szűcs Eleonóra, 
Beke Noémi, Vasné 
Harza Irén, Szlezák 
Zsófia, Dr. Virág Diána,  

október 5-9. Megvalósulás/sikerkritér
ium:az iskola diákjainak 
25 %-a részt vegyen 
előadásokon 
(vírushelyezet miatti 
korlátozás – nem 
egésziskolás programok) 

A Világ Legnagyobb 
Tanórája 

Beke Noémi október 5.  

Neumann tantárgyi verseny 
I. forduló (online) 

 október 13-
15. 

matematika, informatika, 
fizika, német, angol, 
természettudomány 

iskolaudvar, iskolakert őszi 
rendbetétele 

Szotlár László, 

Neumann Öko Csapat 

 Megvalósulás/sikerkritér
ium: legalább 10 diák 
bevonása a munkákba 

Madáretetés megszervezése, 
madáretetők javítása, 
karbantartása 

8.K, Dr. Virág Diána  Megvalósulás/sikerkritér
ium: madarak etetésének 
folyamatos 
megvalósulása tavaszig 
(min 10 fő) 

Újraélesztési világnap Nagy Éva Október 16. Megvalósulás/sikerkritér
ium: diákok bevonása, 
helyezés elérése 
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November 

Neumann tantárgyi verseny 
II. forduló (online) 

 november 2-
5. 

matematika, informatika, 
fizika, német, angol, 
természettudomány 

véradás Molnár Ilona November 9. Megvalósulás/sikerkritér
ium: diákok 10 %-a részt 
vesz 

madáretetés 8.K Virág Diána folyamatos  

Európai 
Hulladékcsökkentési Hét 

Dr. Virág Diána november 
16-24. 

Megvalósulás/sikerkritér
ium: a beküldött 
munkákról összesítés 
készítése, 
médiamegjelenés 
(honlapon), fenntartható 
hétköznapi életre 
vonatkozó ajánlások 
eljuttatása a diákokhoz  

December 

    

    

Január 

A magyar kultúra napja Simkóné Kis Ágnes január 22.  

A tanulók fizikai állapotát 
és edzettségét felmérő 
vizsgálatok. 

Dr. Liptainé Reszegi 
Ágnes, Gál Péterné, 
testnevelők 

január 11 – 
április 23. 

Megvalósulás/sikerkritér
ium: minden diák 
felmérése (100 %) 

Február 

Bolyai Természettudományi 
csapatverseny 7-8. évfolyam 

Petrásné Szűcs Eleonóra, 
Bányainé Pichler Tímea 

február 5.  

Sítábor (síszünet) Dr. Löveiné Hadnagy 
Katalin, Nagy Ilona 

február 10-
12. 

 

Honlapon „Öko face-ek” 
létrehozása 

Dr. Virág Diána,  
Dr. Király Sándor 

 Megvalósulás/sikerkritér
ium: az új aloldal 
létrejötte, tartalommal 
való folyamatos 
feltöltése, 
fenntarthatósági 
pedagógiai munka 
dokumentálása 
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Madárodú készítése Neumann Öko Csapat 
Dr. Virág Diána 
Beke Noémi 

 Megvalósulás/sikerkritér
ium: 4 db B típusú és 1 
db C típusú odú 

Március 

„Pénz7” pénzügyi és 
vállalkozói témahét 

Vizi Izabella, Petrásné 
Szűcs Eleonóra 

március 1-5. Megvalósulás/sikerkritér
ium: rendhagyó órán a 
diákok 25 %-ának 
részvétele, honlapon, 
közösségi médiában 
beszámoló az 
eseményről 

A víz világnapja Petrásné Szűcs Eleonóra 

Neumann Öko Csapat 

március 22. Megvalósulás/sikerkritér
ium: fotóverseny 
meghirdetése, képek 
összegzése – honlapon 
közzétenni 

Digitális témahét, Neumann 
napok 

Tarnóczi Aranka, 
Simkóné Kis Ágnes 

március 22-
26. 

Megvalósulás/sikerkritér
ium: rendhagyó órán a 
diákok 25 %-ának 
részvétele, honlapon, 
közösségi médiában 
beszámoló az 
eseményről 

EU-s témanapok Kocsis Emese, Tarnóczi 
Aranka, Kurta Fruzsina, 
Dr. Plesuné Simon 
Krisztina 

március 22-
26. 

 

Föld órája Nagy Éva,  
Dr. Virág Diána 

március 28. Megvalósulás/sikerkritér
ium: ökorádióban 
felhívás intézése a 
diákokhoz 

iskolaudvar, iskolakert 
tavaszi rendbetétele 

Szotlár László 

Neumann Öko Csapat 

 Megvalósulás/sikerkritér
ium: legalább 10 diák 
bevonása 

Madárodúk kihelyezése 

 

Neumann Öko Csapat 
Virág Diána 

 Megvalósulás/sikerkritér
ium: Magyar Madártani 
Egyesület részvételével 
5 odú kihelyezése az 
udvarra 

Komposztáló, esővíz tároló 
beállítása 

Szotlár László, 
Nagy Éva,  
Dr. Virág Diána 

  

Április 
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Fenntarthatósági témahét Petrásné Szűcs Eleonóra, 
Természettudományi 
szakmacsoport 

április 19-23 Megvalósulás/sikerkritér
ium: rendhagyó órán a 
diákok 25-50 %-ának 
részvétele, honlapon, 
közösségi médiában 
beszámoló az 
eseményről 

Föld napja Petrásné Szűcs Eleonóra, 
Természettudományi 
szakmacsoport 
Neumann Öko Csapat 

április 22. 

Május 

Túraverseny: Felsőtárkány – 
Stimecház 

Harsányi Károly május 1.  

7K, 8K Határtalanul! 
program (Erdei iskola) 

Kocsis Emese, Maizer 
Ágnes, Kelemen Tünde 

május 3-7.  

Madarak és fák napja 
(Kiállítás, megemlékezés) 

Petrásné Szűcs Eleonóra, 
Természettudományi 
szakmacsoport 

május 10.  

Európa Nap (hivatalos: 
május 9.) 

Kocsis Emese, Tarnóczi 
Aranka, Kurta Fruzsina, 
Dr. Plesuné Simon 
Krisztina 

május 10.  

Fűszerkert kialakítása 

 

Neumann Öko Csapat 
Öko munkacsoport 

 Megvalósulás/sikerkritér
ium: fűszersáv 
létrehozása, gondozása 

Neumann Ökocsapat 
bővítése 

osztályfőnökök  Megvalósulás/sikerkritér
ium: minden osztályból 2 
ökofelelős megválasztása 

Június 

Határtalanul! témanap Maizer Ágnes, Kelemen 
Tünde, Kocsis Emese 

június 4.  

 

Egyéb    

szelektív hulladékgyűjtés  folyamatos  

sportnap, futóverseny,…   ? 

pályaorientációs nap   online 

 


