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A Centenáriumi Általános Iskola először 2018-ban, majd 2021 szeptemberében is elnyerte az 

Ökoiskola címet. 

Ökoiskolai munkacsoport  

o Leskó Evelin kémia szakos tanárnő 

o Berkes Györgyi tanítói munkaközösség, tanítónő 

o Bolla Anett nevelési munkaközösség, tanítónő 

o Horváthné Sabáli Éva intézményvezető, tanítónő 

o Horváthné Szalai Zsuzsa intézményvezető helyettes, tanítónő 

o Lakatosné Molnár Judit diákönkormányzatot támogató tanár, angoltanárnő 

o Jávor István testnevelő 

o Varga Balázsné Hidvégi Réka biológia-kémia szakos tanárnő 

o Vida Kinga földrajz-történelem szakos tanár 

o Marosné Szabó Ágnes tanítónő 

o a diákönkormányzat tanulói 

o Bereczki Rezső karbantartó 

 

Ökoiskola kritériumrendszere 

Általános elvárások 

 

Iskola mindennapos működése során kiemelt figyelmet fordít a fenntarthatóság elveinek 

érvényesülésére. További célunk: az igényes környezet kialakítása és kialakíttatása a diákok 

körében, valamint az iskolai tevékenységek környezetre gyakorolt hatásának mérséklése.  

 

Tanulás – tanítás  
 

Az iskola pedagógiai programja képviseli a fenntarthatóság pedagógiai törekvéseit:  

o a helyi tantervek a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiája szempontjainak, 

új eredményeinek figyelembevételével készülnek,  

o különböző pedagógiai módszerek és tanulásszervezési formák alkalmazása a tanulók 

életkorának és egyéni sajátosságainak figyelembevételével valósulnak meg, (kooperatív 

tevékenységre épülő munkaformák, projektmódszer, fejlesztő órák, tehetséggondozás).  

 Az IKT eszközök rendszeres alkalmazására nagy hangsúlyt fektetünk.  

 A lehetőségekhez mérten növeljük azon alkalmak számát, amikor a természet 

tanulmányozása iskolán kívül, szabadban történik.  

 

Személyi feltételek, belső kapcsolatok 

 

Az iskola valamennyi dolgozója példát mutat a diákoknak a környezetbarát szemlélet, az 

egészséges életvitel és fenntarthatóság szempontjait figyelembe véve.  

 

Tanításon kívüli tevékenységek  



 

Az iskola minden tanévben szervez az ÖKO iskola arculatához kapcsolódó programokat, 

akciókat. Ezek a következők: kiállítások az aulában és a folyosókon, tábor, kirándulások, 

hagyományőrző projektek, jeles napok alkalmából szervezett rendezvények, sportprogramok 

(tömegsport, játékos egészségfejlesztés, részvétel a kerületi rendezvényeken), hulladékgyűjtés, 

folyamatos szelektív hulladékgyűjtés (papír, elem, palack, komposzt).  

 

Társadalmi kapcsolatok  

 

Széles kapcsolatiháló kialakítása az országos szakmai és a helyi civil szervezetekkel, 

intézményekkel. A médián keresztül rendszeresen informáljuk az érdeklődőket 

tevékenységeinkről, az intézmény életéről, közös programjainkról.  

 

Fizikai környezet  

 

Inspiráló tanulói környezet kialakítása érdekében minden nevelő aktívan, kreatívan részt vállal 

a feladatokból. Az épített környezet esztétikumának növelésével, állagmegóvásával a 

fenntartható fejlődés biztosítása.  

 

A tervezett tevékenységek között szerepel:  

 az iskolaépületünk környékén a növényzet gondozása,  

 iskolánk könyvtárában a lehetőségekhez mérten bővítjük a fenntarthatósággal 

kapcsolatos információhordozókat,  

 megőrizzük a „Madárbarát iskola” programot, a téli időszakban a környezetünkben 

található madáretetőket felügyeljük,  

 a kerékpártárolók karbantartására figyelmet fordítunk,  

 a folyosókat, tantermeket zöld növényekkel, diákjaink képzőművészeti alkotásaival 

dekoráljuk,  

 a folyosókon időszakos kiállításokat rendezünk 

 

Célok és feladatok 

 A fenntarthatóság hangsúlyozása a mindennapi életben, iskolában, otthon és 

természetes környezetünkben. 

 Környezettudatosság fejlesztése. 

 Ökoiskola fejlesztése, a vállalt feladatok tervezése, végrehajtása 

 Ökofaliújság rendszeres frissítése  

Felelős: Bolla Anett - a hírek összegyűjtése és elhelyezése a faliújságon.  

Határidő: folyamatos 

 Esővíztartály üzemeltetése az iskolaudvaron.  

Felelős: Bereczki Rezső  

Határidő: folyamatos 

 Használj textilt és uzsonnás dobozt!  

Felelős: Lakatosné Molnár Judit, osztályfőnökök.  

Határidő: folyamatos 

 



 Szelektív hulladékgyűjtés szabályos alkalmazása az iskolában és az otthonokban. 

o Iskolánk minden emeletén valamint az iskolaudvaron elhelyeztünk a papír és a 

műanyag szelektív gyűjtésére alkalmas színes gyűjtőedényeket.  

o Kerületünk otthonait ellátták a papír, a műanyag és a kommunális, vegyes 

szemét gyűjtésére alkalmas kukákkal. Egyes közterületi helyeken az üvegek 

gyűjtésére alkalmas konténereket helyeztek ki. 

o Az iskolaudvaron használt sütőolaj gyűjtésére alkalmas kuka van. 

o Az előtérben elhelyezett szabvány gyűjtőbe használt elemeket dobhatunk. 

o Szintén itt került elhelyezésre a műanyag kupakok gyűjtőládája. Az ebből és más 

iskolák gyűjtéséből befolyt összeget az önkormányzat egy sérült gyermeket 

nevelő, rászoruló család számára utalja át. 

o Papírgyűjtés 

o Komposztálás 

 Energiatakarékosság: lámpák lekapcsolása, ha hosszabb ideig nincs foglalkozás a 

teremben, az időjárásnak megfelelő szellőztetés, csöpögő csapok elzárása, elektronikai 

eszközök használat utáni kikapcsolása stb.  

 Gyümölcsprogram folytatása. Ingyenes. Hétfőnként kétféle gyümölcs, vagy zöldség 

és egy dobozos gyümölcslé érkezik az 1-6. osztályos tanulók számára. Hét elején a 

romlandóbbat, pénteken a tartósabbat, hétfőn a dobozos gyümölcslét kapják meg a 

gyerekek. Helyi termelő és beszállító. 

o A hiányzók regisztrálását és a szétosztást vezeti Pápai Krisztina konyhavezető 

 Természettudományi tanulmányi versenyeken való részvétel 

 Megemlékezés a hazai és nemzetközi jeles napokról.  

o Ősszel gyümölcsfák ültetése az iskola udvarára 

o A víz világnapján minden tanóra tananyagába beillesztjük az ivóvíz 

megőrzésének, az édesíz és a tengerek védelmének fontosságát. 

o A Föld napja alkalmából virágot ültetünk az iskola udvarán a közeli családi 

napon. 

o A madarak és fák napja alkalmából rendezzük a „Gazdik találkozóját”. 

o A Lázár Ervin program keretében őshonos állatok bemutatóhelyeinek 

meglátogatása 

o Méhlegelő kialakítása, madáretetők kihelyezése, mini iskolakert kialakítása 

 Kertvárosi pedagógiai napokon és továbbképzéseken való részvétel.  

 Részt veszünk a „Fenntarthatósági témahét” programjaiban. 

 Tanösvény program folytatása. 
 

 

Hónap Tanórán kívüli programok Szervező 

2021.08.27. Ökoiskolai munkaközösségi 

értekezlet 

munkaközösség 

2021.08.31. Tanévnyitó értekezlet: 

Ökoiskolai munkaterv ismertetése 

intézményvezető 

munkaközösségvezető 

2021.09.01-08. Szülői értekezleteken az 

ökoiskolai program ismertetése 

osztályfőnökök 

2021.10. Kihelyezett tanórák, kirándulások 

Kerékpárral az iskolába 

Lakatosné Molnár Judit,  

DÖK  

Berkes Györgyi 

2021.11. Őszbúcsúztató programok Lakatosné Molnár Judit,  

DÖK 



2021.11.19. Pályaorientációs nap- 

környezetvédelmi szakmák  

osztályfőnökök 

2021 decemberétől 

havonta  

ISKOLAVÁRÓ PROGRAMOK 

környezetvédelmifoglalkozásokkal 

Berkes Györgyi 

2022.01.21. Félévzárás mindenki 

2022.02.1-2. Szülői értekezletek: a 

szülők tájékoztatása az ökoiskola 

működéséről 

osztályfőnökök 

2022.03. Kerületi versenyek kerületi iskolák 

2022.03.23. Nyílt nap  

a szülők betekintést nyerhetnek a 

környezeti nevelésbe is 

intézményvezető 

intézményvezető-helyettes 

pedagógusok 

2022.04.25-29. Fenntarthatósági témahét: 

környezetvédelmi tanórák 

tervezése 

 

Hidvégi Réka 

Leskó Evelin 

Vida Kinga 

osztályfőnökök 

2022.03.22. Víz világnapja pedagógusok 

2022.04.22. Föld napja: virágültetés Hidvégi Réka 

osztályfőnökök 

2022.05.23-24. Szülői értekezleteken az 

ökoiskola működésének értékelése 

osztályfőnökök 

2022.05.27. Gazdik találkozója -Gyereknap Marosné Szabó Ágnes  

2022.06.01. Nyárindító: környezetünk védelme 

nyáron 

Lakatosné Molnár Judit 

2022.06.14. Tanulmányi osztálykirándulások osztályfőnökök 

2022.06.15. Projektnap- egészség és sport testnevelők 

osztályfőnökök 

2021.06.21- 30 Nyári tábor Bolla Anett 

2022.06.27. Tanévzáró értekezlet: beszámoló 

az  

ökoiskola működéséről 

intézményvezető 

munkaközösség-vezető 

Folyamatos 

 

 

A tanév során szerveződő 

programok, versenyek. 

és  sportversenyek 

 

minden pedagógus 

 

Budapest, 2021. szeptember 1.    

                               

 

                                                                                   Varga Balázsné Hídvégi Réka 

                                                                               az ökoiskolai program koordinátora 

 


