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1. Az ökoiskolai program céljai 
 
 

Iskolánk először pályázik az „Ökoiskola” címre. Dokumentumainkban és mindennapi 
pedagógiai gyakorlatunkban kiemelten kezeljük a környezeti– és egészségnevelést. Célunk a 
környezettudatos és egészségtudatos attitüd kialakítása tanulóinkban, a legkisebbektől kezdve, 
a végzős diákjainkig. 
Céljaink megvalósítása érdekében szorosan együttműködünk a fenntartóval, a települési 
önkormányzattal, a szülőkkel és a helyi civil szervezetekkel. 

 
2. Személyi feltételek 

 
Az öko-munkaközösség tagjai: 
Név Munkakör,  Szak Megjegyzés 
Kováts Zsuzsanna 
Rozália 

tanár mérnöktanár 
(erdész) 
fizika, technika 

ökoiskolai 
koordinátor 
Reál munkaközösség 

Bánfiné Papp Cecília tanár, 
igazgatóhelyettes 

matematika, 
kémia - 
technika 

Reál munkaközösség 

Fodor Pálné tanár 
igazgatóhelyettes 

tanító,  
matematika, 
informatika 

Reál munkaközösség 

Szabó Hajnalka tanár orosz, magyar Humán 
munkaközösség 

Hajnal Nikolett  tanító tanító, ének Tanítói 
munkaközösség 

Barti Istvánné takarító  technikai dolgozó 
   DÖK 
 
 
 
 
 



3. Tárgyi feltételek 
 

Az Kisfaludy Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola anyaintézménye 
két épületrészben működik. Egyik rész 7 évvel ezelőtt épült, itt tanulnak az alsó tagozatosok. 
a felső tagozatosok épületszárnya az 1980-as évek végén épült, az utóbbi 5 évben végezték el 
a külső falak szigetelését, a fénycsövek és gázfűtés korszerűsítését. 
A konyha és a tisztasági helyiségek meleg víz ellátására napkollektor melegíti elő a vizet. 
A tantermek nagy részében van interaktív tábla vagy projektor.  
 

4. Kapcsolatok 
 
Az intézmény jó kapcsolatot tart fenn a települési önkormányzattal. A képviselőtestületnek 
pedagógusok tagjai is vannak, rendszeresen meghívást kapnak a pedagógusok a testületi 
ülésekre. 
A város civil szervezeteivel szoros együttműködés alakult ki: az egyesületek és alapítványok 
tagjai segítenek a különböző rendezvények (kézműves foglalkozások, gyermeknap, műsorok, 
stb.) szervezésében, lebonyolításában, bizonyos költségek átvállalásában. 
Minden fontos kérdésben kikéri az intézmény vezetősége figyelembe veszi a Szülői 
munkaközösség és a Diákönkormányzat véleményét 

 
5. Naptári terv 

 
Időpont/időszak Program Felelős(ök) Megjegyzés 
Szeptember 
 
 
 
17. 

Öko munkaterv 
elkészítése 

Kováts Zsuzsanna 
Rozália 

 

Szelektív 
hulladékgyűjtés 
újraindítása 

  

Papírgyűjtés Rendes Róbertné 
Novákné fehérvári 
Angelika 

 

Október Egészségnap 
előkészítése 

Kováts Zsuzsanna 
Rozália 

 

November 16 Egészségnap Kováts Zsuzsanna 
Rozália 
osztályfőnökök, 
testnevelők 

Projektnap 1.-8. 
évfolyamon 

December Adventi 
ajándékkészítés 

Osztályfőnökök, 
igazgatóhelyettesek 

Természetes 
anyagok 
felhasználása 

Január Felkészülés 
természettudományos 
versenyekre 

Szaktanárok  

Február Ökoiskolai pályázat 
előkészítése 

Kováts Zsuzsanna 
Rozália 
 

 



Március 18.-22. Fenntarthatósági 
témahét 

Kováts Zsuzsanna 
Rozália 

5.-8. évfolyamon 

Április 25 Papírgyűjtés Rendes Róbertné 
Novákné fehérvári 
Angelika 

 

Május Erdei iskola Gulyás Ákos és 
Lappints Árpád 
osztályfőnökök 

6. évfolyam 

Ökoiskolai pályázat 
beadása 

Kováts Zsuzsanna 
Rozália 

 

Június 18.-29. Környezetvédelmi 
napközis tábor 

Kováts Zsuzsanna 
Rozália 
FodorPálné 

 

 
 

Kelt: 
Tét, 2019. szeptember 15. 
 
 
 
…………………………………..                                    ……………………………… 
     igazgató       öko-koordinátor 
 
 
    …………………………… 
     DÖK 


