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Iskolánkban fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek az életkori sajátosságaikhoz 

illeszkedve megfelelő színes programokkal töltsék el szabadidejüket, s a sportolás, 

játék, kikapcsolódás mellett az iskolai tananyagot kiegészítő ismeretet is szerezzenek.  

Az idei tanévben is kiemelt szerephez jut a fenntarthatóságra és 

környezettudatosságra nevelés, a hagyományápolás, az egészséges életmódra 

nevelés, a közös programok által a szociális- és érzelmi kompetenciák fejlesztése.  

Célunk az életkori sajátosságok figyelembevételével mindazon képességek, 

kompetenciák fejlesztése, melyek a társadalmi és természeti környezetben való 

tájékozódást, az ismeretek alkalmazását illetve más ismeretekkel való 

összekapcsolódását segítik elő. 

Ennek érdekében az alábbi nevelési célok megvalósítását segítjük: 

 

- A környezetharmonikus, környezetkímélő életvezetéshez szükséges szokások 

kialakítása. 

- A mennyiségi és minőségi változás, fejlődés fogalmának, valamint a tudatos 

fogyasztásra törekvésnek a kialakítása. 

- Érzékenyítés a környezet állapota iránt.  

- A környezete pozitív változásainak elemi szintű értékelése.  

- A mindennapi életben előforduló, a környezetet szennyező anyagok, a 

környezetre káros tevékenységek felismerése. 

- Az egészséges életmódra nevelés. 

- Összefüggések felismertetése az életszínvonal, a globális problémák és a 

fenntarthatóság kérdései között. 

 

Céljaink eléréséhez az alábbi feladatok megvalósítását tűztük ki célul: 

 

Kognitív képességek terén 

- változatos kooperatív játékok megismertetése 

- témahetek, témanapok (Világ Legnagyobb Tanórája, Mézes reggeli, 

Fenntarthatósági témahét, Mese témahét, Föld napja, Víz világnapja, 

Közlekedésbiztonsági témanap, Madarak és fák napja) 



- kulturális programok (színház, hangverseny, múzeum, könyvtárlátogatás) 

- művészeti tevékenységek: zene, vers, mese, rajz (Tánc világnapja,  Zene 

világnapja, A magyar népmese napja, Költészet napja) 

- hagyományápolás (Karácsony, Húsvét, Pünkösd) 

- ünnepségek kisebb közösségekben (Mikulás, Anyák Napja) 

- iskolán kívüli programok (városi rendezvények, kiállítások, stb.) 

-  

Szociális és érzelmi kompetenciák fejlesztésénél 

- együttműködésre képes, egymásra figyelő, egymásnak segítséget nyújtó-, a 

„másság” iránt toleranciát tanúsító közösség kialakítása 

- a közösséghez tartozás élményének biztosítása 

- az együttlét szabályainak betartására és betartatására nevelés 

- A helyes kommunikáció gyakorlása változatos helyzetekben  

 

Fenntarthatóságra nevelés terén: 

- környezettudatos magatartás elősegítése 

- a tanulók együttműködésének elősegítése a tudatos, környezeti szempontokat 

is figyelembe vevő iskolai belső és külső környezet kialakításában.  

- személyes környezeti élmények nyújtásával a természet szépségének 

felfedeztetése 

- a környezetvédelem fontosságának megismertetése 

- környezetvédő tevékenységek (papírgyűjtés, elemek, műanyagpalackok, 

kupakok gyűjtése) 

- a tevékenységekben a természetes, újrahasznosítható, illetve újrahasznosított 

anyagok előtérbe helyezése. 

 

Munkacsoportunk tagja minden munkaközösség vezető, ami hozzájárul a programok 

sikeres megvalósításához. Emellett a programok előkészítése és megvalósítása során 

együttműködünk a szaktanárokkal, illetve iskolánk DÖK vezetőjével. A szabadidős 

programok sikeres megvalósításában segítségünkre vannak a szülők, akikkel 

folyamatos a kapcsolattartásunk, illetve a Szülői Szervezet, melynek tagjai a szülőkkel 

közös iskolai rendezvények lebonyolításában nyújtanak segítséget. 



Idei tanévben fő vállalásunk a fenntarthatóságra nevelést segítő programok 

megvalósításán túl az Ökoiskola pályázat benyújtása 2020 tavaszán és ezzel 

újrapályázóként az  Ökoiskola cím meghosszabbítása. 

Munkacsoport koordinátora: 

- Lászlóné Durecz Andrea 

Munkacsoport tagjai: 

-   Kovács Csaba 

- Murányiné Varga Beáta 

- Ruff Regina 

- Siller Edina 

- Bémerné Majoros Anita 

- Foltin Margit (ügyviteli asszisztens) 

A tanév tervezett eseményei, rendezvényei 

HÓNAP ESEMÉNY, IDŐPONT FELELŐSÖK 

AUG. 

Termek dekorálása M.k. tagok 

Javaslatok alapján a 2019/2020-as 

munkaterv összeállítása 

Lászlóné Durecz 

Andrea 

SZEPT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ökoiskolai tevékenységek 

koordinálása, elindítása 

Kovács Csaba 

Lászlóné D. Andrea 

Iskolaudvar rendbetétele „Zöld 

szüret” szept. 2. hete (öko program) 

mk. tagjai, osztályok 

Foltin Margit 

Papírgyűjtés szept. 17. (öko 

program) 

Siller Edina 

Tihanyiné T. Dóra   

„Gondolkodj világméretekben, 

cselekedj otthon!” 

Takarítási világnap  szept. 20.  

(öko program) 

Siller Edina és 

osztálytanítók 

Foltin Margit 

Európai Mobilitás hét: Autómentes 

nap szept. 20.  

Láslóné D. Andrea 

Ruff Regina 

Virágosítás, iskolakert rendbetétele 

szept. 24. (öko program) 

Lászlóné D. Andrea  

osztálytanítók 

A magyar népmese napja szept. 30. Ali Márta 



 
 
 
 
 
 
 
 

OKT. 

Móriczos zöld piknik szept. 28.( öko 

program) 

Bémerni M. Anita 

Kovács Csaba 

Tihanyi Dóra  

Matussné Füleki 

Hella SZÜSZE 

szept.30.-okt.04. A világ legnagyobb 

tanórájára regisztráció 

Téma: a biodiverzitás, a biológiai 

sokféleség megőrzése  

(öko tevékenység)  

Lászlóné Durecz 

Andrea 

Állatok világnapja, okt. 4. 

Felajánlások gyűjtése a 

Dunaújvárosi Állatvédő 

Egyesületnek (öko program) 

Spitz Mariann  

Kollárné Pál Erika 

Lászlóné D. Andrea 

Murányiné V. Bea 

 

Komposztálás napja okt. 10. (öko 

program) 

Komposztáló vizsgálata az 

iskolakertben 

Lászlóné D. Andrea 

A kenyér világnapja okt. 16. 

Kenyérsütés osztályonként (öko 

program) 

Horváthné Ottinger 

Hajnalka 

Őszi szünet okt. 28-nov.3  

NOV. 

Márton lúdjai témanap (nov.11.) 
Ali Márta  

osztálytanítók 

Európai mézes reggeli nov. 18. (öko 

program) 

Lászlóné D. Andrea, 

Murányiné V. Bea 

Tegyél a begyért! Madáretetők 

rendbetétele, előkészületek a téli 

etetésre (öko program) 

Móricz Károlyné 

DEC. Mikulás dec. 6. Mk. tagjai 



Fabatka vásár dec. 10-15. (öko 

program) 

Lászlóné D. Andrea 

Siller Edina 

Móricz hét dec.12-19 

 

Plakát 

 

Sport délután dec. 12. 

 

Elsős avatás dec. 14. 

 

Ügyes kezek dec. 15. 

 

 

Moraveczné Sz. Ildi 

Lászlóné D. Andrea 

Ali Márta 

Lászlóné D. Andrea 

Sátoryné Sz. Edina 

Sudár Judit 

mk. tagjai 

Téli szünet dec.20-jan.5.  

JAN. 

Magyar Kultúra napja (jan. 22.) Osztálytanítók 

Farsangi előkészületek 3. évfolyam , felső 

Madaraink védelme, madáretetés 

(Öko program) 
Lászlóné D. Andrea 

FEBR. 

Farsang  

febr.14. alsós 

febr. 21. felsős 

 

Kovács Csaba 

Szalai Ildikó 

Bémerné M. Anita 

Böröczki Adrienn 

Gurics Szilvia 

Siller Edina 

Játszóház leendő elsősöknek  Mk. tagjai 

Szülők bálja febr. 28. 
3. évfolyam 

Mk. tagjai 

Iskolakert tavaszi előkészítése (öko 

program) 
Lászlóné D. Andrea 

MÁRC. 
 

Iskolakert és tanösvény tavaszi 

előkészítése (öko program) 

Lászlóné D. Andrea 

Murányiné Varga Bea 

Foltin Margit 



Víz világnapja márc.22. (öko 

program) 

Siller Edina 

Bémerné M. Anita 

Digitális Témahét márc. 23- 27. Antaliné Miss Lilla 

ÁPR. 
 

Költészet napja ápr.10. Szalai Ildikó 

Föld napja ápr. 22.  

Tanösvény megnyitása (öko 

program) 

Szalai Ildi 

Murányiné V. Bea 

Papírgyűjtés öko program M.k. tagjai 

Fenntarthatósági Témahét  

ápr. 20-24. 

Éljünk egészségesen! (öko 

program) 

Lászlóné D. Andrea 

Bémerné M. Anita 

Murányiné V. Bea 

Ruff Regina 

Tavaszi szünet: ápr.08-16.  

A tánc világnapja ápr. 29. Németh Irma 

Sulizsák ápr. 30. (öko program) Lászlóné D. Andrea 

MÁJ. 

Anyák napja (május 3.) Osztálytanítók 

Közlekedésbiztonsági témanap  

(máj. 22)   

Horváthné Ottinger 

Hajnalka 

Matekfesztivál (május 28.) Lászlóné D. Andrea 

Gyereknap 
M.k. tagjai és 

osztálytanítók 

JÚN. 

Erdei iskolák, osztálykirándulások 

osztályonként (öko program) 
osztálytanítók 

Madarak és fák napja jún. 15.  

(öko program) 

Móricz Károlyné 

Lászlóné D. Andrea 

Murányiné V. Bea 

M.k. tagjai 

Éves munka értékelése M.k. tagok 

 


