
Az öko-munkacsoport éves terve 
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A munkacsoport tagjai: 

 humán munkaközösség: Bakó Éva 

 reál munkaközösség: Lakosné Szemerédi Zsuzsanna 

 osztályfőnöki munkaközösség: Czifrik Ágnes 

 kollégium: Telek András,  Miklós Tibor,  Farkasné Gyóni Ildikó 

 technikai: Fodor Eszter 

 

 

 

 

Feladatok Teljesítési 

idő(szak) 

Felelős(ök) megvalósulás 

 Papír és PET-

palack gyűjtés 

ősz  vagy 

tavasz 

 Nárainé és 

Telekné 

 iskola és szülők 

 2019. 

október 14-16. 

kollégium udvaréban 

Papír és PET-palack 

gyűjtés A 

Homokhátsági 

Hulladékkezelő Kft-

vel 

Virágok 

ültetése 

tavasz, ősz  Lakosné és 

diákok 

 egynyári 

virágok 

ültetése 

Szelektív 

hulladékgyűjtés 

 pet-palack 

konténerbe 

történő 

gyűjtése, 

elszállítása 

(kollégium) 

 szelektív 

kukák az 

iskola, 

kollégium 

épületében 

-termenként 

vagy 

szintenként 2 

kuka:egyikbe 

az 

 folyamatos  Telek András 

 Czifrik Ágnes 

 Lakosné 

Szemerédi 

Zsuzsanna 

 

 takarítónők 

 

 iskola minden 

tanulója 

 Megvalósult 

 Új PEt-

palack gyűjtő 

zsák kérése 

az iskolába, 

hogy a Pet- 

palackokat 

ne a 

kollégium 

udvarába 

hordják át az 

iskolából 



újrahasznosíth

ató, a másikba 

az egyéb 

hulladék(szerv

es) 

 

Papírgyűjtés  Őszi vagy tavaszi 

papírgyűjtési 

akcióra 

jelentkezés, ahogy 

a vírushelyzet 

engedi 

 Lakosné 

Szemerédi 

Zsuzsanna 

 Telekné Nagy 

Janka könyvtári 

selejtezés 

 iskola minden 

tanulója 

 szülők 

 

2019. 

október 14-

16. Papír és 

PET-palack 

gyűjtése a 

kollégium 

udvarában 

történt 

Pályázat keretében 

ökotúrák 

 EFOP392-16-
2017-00010 sz. 
projekt keretében 

ősz  Önkormányzattal 

közösen 

EFOP392-16-
2017-00010 sz. 
projekt keretében 

2019. november 18. (hétfő) 

13:30-tól 47 diák; kísérők 
Kissné Faragó Mária, Farkasné 

Gyóni Ildikó, Fodor Eszter 

2019. november 19. (kedd) 
13:30-tól 47; kísérők Czifrik 

Ágnes, Bakó Éva, Lakosné 

Szemerédi Zsuzsanna 

2019. november 20. 
(szerda) 13:30-tól 47; 
kísérők Telekné Nagy 
Janka, Havasi 
Helén,  Lakosné Szemerédi 
Zsuzsanna 

Ökotudatos 

foglalkozás a 
Kiskunsági Nemzeti 

Park bevonásával a 

bodoglári  Tartós 
Szegfű 

Tanösvényen 

(3.9.2.) – Vadkerti 
Rita szervete 
3.      Fotópályázat 

-a médiások 
bevonásával -

hátrányos 

helyzetűekről 
(1.5.3.)– Molnár 

Evelin szervezte -a 

GreenTeam-et 

képviselte 
 Ábrahám 

Krisztiánnal 

nemzeti park 

munkatárssal 

Öko órák 



Madáretetők a 

kollégiumban és 

iskolában 

november vége-

december 
 Telek András 

 Lakosné 

 november 

második 

felében a 

kollégiumba

n 

délutánonkén

t 

Mikulásfutás  december  6.  Testnevelés 

szakosok 

bemelegítés 

 Csuka Tibor v. 

Buczkó Dávid 

hangtechnika 

 Czifrik Ágnes 

 Bakó Éva  

 Lakosné 

 Telekné Janka 

 December 5.-

én 

Kiskunmajsa

i 

Egészségfejl

esztési Iroda 

támogatásáva

l, mindenki 

kulacsot 

kapott 

Madármegfigy

elő Park 

látogatása a 

Kiserdőben 

 

február  Czifrik Ágnes  2020. 

február 20-

án 10 

órakor  a 

Madármegfig

yelő Park 

átadó 

ünnepségére 

dottóval 

iskola több 

osztálya 

Czifrik 

Ágnes 

vezetésével 

Diáknapi 

környezetvédelmi 

akadályverseny 

 osztályonként 

főzés előtt 

 

április  nem 

osztályfőnökök 

 Lakosné 

 Megvalósult, 

de Czifrik 

Ágnes 

vezetésével 

Osztálykirándulások 

környezettudatosan 

 legyen 

legalább egy 

öko-program 

 több program, 

május  Czifrik Ágnes 

 

 megtörtént 



illetve 

környezettuda

tos 

tevékenység  

Pályázatok figyelése folyamatos Lakosné folyamatos 

tájékoztatás a 

diákoknak 

faliújságon 

Öko-túra 

 kerékpártúra 

 igény szerint 

 tanösvény 

vagy 

Bodoglári 

tartós szegfű 

tanösvény 

június  Czifrik Ágnes 

 Telek András 

 Lakosné 

 Vírushelyzet 

miatt 

elmaradt 

    

 

 


