
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖKOISKOLAI MUNKACSOPORT   

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA  

A  2019/2020-AS TANÉVBEN  

VÉGZETT MUNKÁRÓL 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÖKOISKOLAI MUNKACSOPORT  ÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE  

A  2019/2020-AS TANÉVBEN VÉGZETT MUNKÁRÓL 

 

A Centenáriumi Általános Iskola 2018. szeptember 1-től nyerte el 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 Bohdaneczky Éva biológia szakos tanárnő 

o Keszler Lászlóné biológia-földrajz szakos tanárnő 

o Barta Balázs földrajz szakos tanár 

o Marosné Szabó Ágnes tanítónő 

o Luczó Dzsenifer diákönkormányzat vezetője, tanuló 

o Bereczki Rezső karbantartó 

 

Célok és feladatok megvalósítása 

 

 A fenntarthatóság hangsúlyozása a mindennapi életben, iskolában, otthon és 

természetes környezetünkben.  

o Tanórákon, tanórán kívüli foglalkozásokon és programokon valósítottuk meg. 

 

 Környezettudatosság fejlesztése. Minden fórumon és tevékenységi szinten zajlott. 

 

 Ökoiskola fejlesztése, a vállalt feladatok végrehajtása: 

Ökofaliújság rendszeres aktualizálása: Bolla Anett, Luczó Dzsenifer: a hírek 

összegyűjtése és elhelyezése a faliújságon.  

Esővíztartály karbantartása a hátsó iskolaudvaron. Felelős: Bereczki Rezső  

Használj textilt vagy uzsonnás dobozt! program népszerűsítése Felelős: Lakatosné 

Molnár Judit 

 

 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. 

Az iskolaudvaron használt sütőolaj gyűjtésére alkalmas kuka működik. 

Az előtérben elhelyezett szabvány gyűjtőbe használt elemeket dobhatunk. 

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

gyűjtéséből befolyt összeget az önkormányzat minden évben más-más sérült gyermeket 

nevelő, rászoruló család számára utalja át. 

 

Papírgyűjtés: ősszel volt, de mivel a teljes kerületben szelektív hulladékgyűjtés van, 

így elgondolkodtató, hogy érdemes-e folytatni ebben a formában. 



 Energiatakarékosság: lámpák lekapcsolása, ha hosszabb ideig nincs foglalkozás a 

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

eszközök használat utáni kikapcsolása stb.  

o Pedagógusaink, tanulóink, a gondnok és a technikai eszközeink beállításai is 

ezeket a célokat szolgálták. 

 

 Gyümölcsprogram idén is folytatódott. Keddenként kétféle gyümölcs és egy dobozos 

gyümölcslé érkezett az 1-6. osztályos tanulók számára. Szerdán a romlandóbbat, 

pénteken a tartósabbat, hétfőn a dobozos gyümölcslét kapták meg a gyerekek. Nagy 

sikere volt. Zökkenőmentesen folyt. 

o A hiányzók regisztrálását és a szétosztást vezette: Marosné Szabó Ágnes. 

 

 Tanulmányi versenyeken való részvétel.  

o A járványügyi helyzet miatt a versenyek többsége elmaradt. A meghirdetett 

versenyeken elindultunk és a következő eredményeket érték el tanulóink: 

A XXVIII. Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti verseny 

kerületi fordulóján 

6. évfolyamosoknál: Futó Anett  6.a  3. hely 

5. évfolyamon: Iványi Adrienn 5.b – 5. hely 
 

Felkészítő tanár: Keszler Lászlóné 

 

A Hevesy György Kárpát-medencei kémia verseny kerületi fordulóján Kappéter 

Tamás 7.a osztályos tanuló 4. helyezést ért el, Juhász Dániel 7.a osztályos tanuló a 11. 

helyen végzett a huszonnégy induló közül. 

 

Felkészítő tanár: Leskó Evelin 

 

 Megemlékezés a hazai és nemzetközi jeles napokról. Hagyományként illesztettük a 

tanév rendjébe. 

A víz világnapján minden tanóra tananyagába beillesztettük az ivóvíz megőrzésének, 

az édesvíz és a tengerek védelmének fontosságát. 

A Föld napja alkalmából a karantén alatt videófilmeket kaptak a gyerekek a témához 

kapcsolódóan 

A madarak és fák napja alkalmából tervezett a „Gazdik találkozója” - elmaradt 

 

 Kertvárosi pedagógiai napok - elmaradt  

 

  „Fenntarthatósági témahét”  - elmaradt, de ahol lehetett a különböző tanórákon a 

kollégák filmeket feladatokat küldtek a tanulóknak digitális oktatás keretébe. 

 

Tanórán kívüli programok, feladatok rendje a tanév során: 

 

Hónap Tanórán kívüli programok Szervező 

2019.08.27. Ökoiskolai munkaközösségi 

értekezlet 

munkaközösség 

2019.08.30. Tanévnyitó értekezlet: 

Ökoiskolai munkaterv ismertetése 

intézményvezető 

munkaközösségvezető 

2019.09.02-10. Szülői értekezleteken az 

ökoiskolai program ismertetése 

osztályfőnökök 



2019.10. Kihelyezett tanórák, kirándulások 

Kerékpárral az iskolába 

Lakatosné Molnár Judit,  

DÖK  

Berkes Györgyi 

2019.október Papírgyűjtés Marosné Sz. Ágnes 

2019.11. Őszbúcsúztató programok Lakatosné Molnár Judit,  

DÖK 

2019.11. Kertvárosi Pedagógiai Napok  XVI. kerületi önkormányzat 

2020.januártól 

havonta  

ISKOLAVÁRÓ PROGRAMOK 

környezetvédelmifoglalkozásokkal 

Berkes Györgyi 

2020.01.24. Félévzárás mindenki 

2019.02.4-5. Szülői értekezletek: a 

szülők tájékoztatása az ökoiskola 

működéséről 

osztályfőnökök 

2020.03. Kerületi versenyek kerületi iskolák 

2020.03.11. Nyílt nap  

a szülők betekintést nyerhetnek a 

környezeti nevelésbe is 

intézményvezető 

intézményvezető-helyettes 

pedagógusok 

2020.04.20-24. Fenntarthatósági témahét: 

környezetvédelmi tanórák 

tervezése  - D 

 

Bohdaneczky Éva 

Leskó Evelin 

Barta Balázs 

osztályfőnökök 

2020. április Papírgyűjtés Marosné Szabó Ágnes 

2020.03.20. Víz világnapja - D pedagógusok 

2020.03.28 CENTI nap Berkes Györgyi 

2020.04.06. Pályaorientációs nap 

környezetvédelmi szakmák  - D 

osztályfőnökök 

2020.04.22. Föld napja: virágültetés Bohdaneczky Éva 

osztályfőnökök 

2020.05.18-19. Szülői értekezleteken az 

ökoiskola működésének értékelése 

osztályfőnökök 

2020.05.29. Gazdik találkozója Marosné Szabó Ágnes  

Egri László 

2020.06.02. Nyárindító: környezetünk védelme 

nyáron 

Lakatosné Molnár Judit 

2020.06.11. Projektnap- egészség és sport - D testnevelők 

osztályfőnökök 

2020.06.12. Tanulmányi osztálykirándulások   

- D 

osztályfőnökök 

2020.06.26. Tanévzáró értekezlet: beszámoló 

az ökoiskola működéséről 

intézményvezető 

munkaközösség-vezető 

Folyamatos 

 

 

A tanév során szerveződő 

programok, versenyek. 

és sportversenyek 

minden pedagógus 

 

 

 

 

 

 



Versenyeredmények a 2019-2020-as tanévben 

 

 

A XXVIII. Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti verseny kerületi 

fordulóján 

6. évfolyamosoknál: Futó Anett  6.a  3. hely 

5. évfolyamon: Iványi Adrienn 5.b – 5. hely 
 

Felkészítő tanár: Keszler Lászlóné 

 

 

A Hevesy György Kárpát-medencei kémia verseny kerületi fordulóján Kappéter Tamás 

7.a osztályos tanuló 4. helyezést ért el, Juhász Dániel 7.a osztályos tanuló a 11. helyen végzett 

a huszonnégy induló közül. 

 

Felkészítő tanár: Leskó Evelin 

 

 

A magyar kultúra napja alkalmából rendezett kerületi versenyen iskolánk mindkét csapata 

kiválóan szerepelt. 

5-6. évfolyam 2. hely  (Iványi Adrien – Komár Zsombor – Nagy Balázs) 

7-8. évfolyam 2. hely  (Luczó Dzsenifer – Csige Bence – Szabó Bence) 

 

Felkészítő tanár: Lakatosné Molnár Judit 

 

 

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által rendezett DIÁKOLIMPIA 

Kosárlabda Bajnokságon iskolánk csapata a IV. korcsoportban 4. helyezést ért el. 

 

Felkészítő tanár: Jávor István 

 

 

 

 

 

Budapest, 2020. június 25.    

                               

 

                                                                                   Leskó Evelin és Bolla Anett 

                                                                            az ökoiskolai program koordinátorai 

 

 


