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2 Váci SZC Petőfi Sándor Gimnáziuma, Gépészeti Szakgimnáziuma és Kollégiuma 

Helyzetelemzés: 

Az iskolai épületegyüttes adottságai, berendezése a környezeti nevelés célrendszerével harmonizálnak. A patinás főépület folyosói 

és termei tágasak, világosak. A folyosókat különféle dekorációk díszítik (tablók, faliújságok, a gyerekek munkái, tárolók, növények). 

A felújításokat folyamatosan végezzük. A szellőztetés megoldott, a természetes világításról nagy ablakfelületek gondoskodnak. Az 

iskola udvara tágas, részben parkos jellegű, részben sportolási célokat szolgál. 

Az iskolára fontos szerep hárul a környezetében található értékek megismertetésében, bemutatásában. Ezért fontosnak tartjuk a 

Galga mente történetének, természeti szépségeinek és néprajzi értékeinek bemutatását, aminek megvalósulása tanórai kereteken 

belül, illetve azon kívül (szakkör, kirándulás) egyaránt történhet. 

Technikai felszereltség, taneszközök Az iskola technikai felszereltsége a környezeti nevelés célrendszerének jelenleg is 

megfelelő. Rendelkezésre álló tárgyi erőforrásaink: 

- természettudományi szaktantermek 

- könyvtár környezet/természetvédelmi tárgyú könyvekkel, folyóiratokkal (Búvár, Élet és Tudomány) 

- számítógépterem a tanulók számára is elérhető internet hozzáféréssel 

- audiovizuális eszközök (médiaterem, projektor, írás- és diavetítő stb.) 

- csoportmunkához megfelelő számú Állatismeret és Kis növényhatározó, mikroszkópok (köztük sztereo-mikroszkópok) 

-  vízvizsgálati és egyéb terepi mérőkészletek 

Célkitűzéseink:  

- elősegíteni a környezettudatos magatartás és életvitel kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes 

legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő természet fennmaradását és a 

társadalmak fenntarthatóságát 

- kialakítani a környezet ismeretén és személyes felelősségen alapuló környezetkímélő magatartást, egyéni és közösségi 

szinten egyaránt, mely váljon a tanulók életvitelét meghatározó erkölcsi alapelvvé 

- érzékennyé tenni a tanulókat a környezet állapota iránt 
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Állandó tevékenységeink: 

- „Nagyszabású” projekt napok/hetek: Egészség nap, pénz7, Fenntarthatósági témahét 

- Megemlékezés a „jeles napokról” (Ne vásárolj semmit nap, Vizes élőhelyek, Parasport nap, Föld napja, Madarak és fák napja, Európai 

elhízás elleni nap.) 

- Szelektív hulladékgyűjtés 

- Használt elemek gyűjtése is 

- Park rendszeres karbantartása diákok bevonásával 

- Tanulmányi kirándulások 

- A rendszeres testmozgás, a friss levegőn való tartózkodás az iskolai foglalkozások része. 

 

Tervezett feladatok: 

Örökös Ökoiskola címre való pályázás! 

- Az ökoiskolai feladatok, kötelezettségek továbbfejlesztése 

- Iskola honlapján az „Ökoiskola” tartalmak következetes feltöltése, fejlesztése, hiányok pótlása 

- Pályázatfigyelés- és írás környezeti nevelés témakörében 

- Városi rendezvényeken való aktívabb részvétel (nemzeti ünnepek, karácsonyi-, húsvéti vásár, kulturális rendezvények) 

- A programtervben felsorolt programokon kívül nyitottak leszünk minden, az ökoiskolai munkát segítő ötletre 

- Kapcsolatépítés más iskolákkal, nemzeti parkokkal: 

     Könyves Kálmán Általános Iskola (Kartal)  

     Mikszáth Kálmán Gimnázium (Pásztó) 
     Bükki Nemzeti Park 

     Duna -Ipoly Nemzeti Park 
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Ökoiskola munkacsoport tagjai: 

Schreiner Éva     TTK mk., az Ökoiskola munkacsoport vezetője 

Pappné Kerékgyártó Zita   TTK mk. 

Ruga Rebeka     TTK mk. 

Szalay Attila     Testnevelési mk. 

Mélykuti Kinga    DÖK; Matematika mk. 

Bognár Noémi    Magyar mk. 

Veszpréminé Truczka Andrea  Történelem mk. 

Juhász Brigitte    Francia mk. 

 

 

Kiemelt feladatok: Egészségünkért nap, Kutatók Napja, Fenntarthatósági hét, jeles napok (Ne vásárolj semmit nap, Vizes élőhelyek, 

Parasportnap, Föld napja, Madarak és fák napja, Európai elhízás elleni nap.)  

 

DÖK ökoiskolai tevékenységgel kapcsolatos kiemelt feladatai(koordinátor: Mélykuti Kinga):  

- események megörökítése  

- faliújság aktualizálása  

- Megemlékezés a jeles napokról a rádióban  

- Farsang 
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Programterv és felelősök havi lebontásban 

Hónap Tevékenység 
 

Felelős 

Szeptember  Ökoiskola munkacsoport 
megújítása,munkaközösségekkel, DÖK-el való 
egyeztetés, megbeszélés 
 

 Megjelenítés az iskola honlapján 
 

 Fotópályázat hirdetése: "Az én élhető lakhelyem" 
 

 BőrŐrök előadás 20 tanulóval 
 

 Tantestületi értekezleten: (30 perc) Koncepció a 
globális felelősségvállalás nevelésről a formális és 
nem-formális oktatásban Magyarországon 
 

 Kutatók napja szept. 27 
 

 Egészségnap meghirdetése (plakát készítés) 

Ökoiskolai mk.  
csoport vezetője: Schreiner Éva 
 
 
Pappné Kerékgyártó Zita 
 
 Balogh Péter, Ruga Rebeka, Pappné Kerékgyártó Zita 
 
11. -es osztályfőnök; Zsemberovszky Veronika 
 
Zsemberovszky Veronika 
 
 
 
Pappné Kerékgyártó Zita, TTK mk. 
 
Pappné Kerékgyártó Zita; Ruga Rebeka 

Október  Egészségnap 
- Beszámoló írása 
- Feltöltés a honlapra 

 
 Parkrendezés: október 18 (5-6 óra) 

 
 Kapcsolatépítés más iskolákkal, nemzeti parkokkal 

 

 Tantestületi értekezleten: 30 perc a 
fenntarthatósággal kapcsolatban 

Osztályfőnöki mk. Testnevelési mk., 
Természettudományok mk., 
 
 
Osztályfőnökök (osztályonként 4-5 tanuló) 
 
Juhász Brigitte; Pappné Kerékgyártó Zita; Screiner Éva 
 
Schreiner Éva 
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November  Papírgyűjtés (november első hete) 
 

 Biológia OKTV (november 21. csütörtök) 
 

 Ne vásárolj semmit nap - Iskolarádió 
(November 29 péntek)  
 

 Fotókiállítás ("Az én élhető lakhelyem") (November 
28 péntek) A város felé is nyitni. 
 

 November 4 - december 4. Francia Intézet interaktív 
kiállítása (Környezettudatosság; fenntarthatóság 
témájában min. 25 fő tanulóval )  

Veszpréminé Truczka Andrea 
 
Schreiner Éva 
 
Mélykuti Kinga 
 
 
Balogh Péter, Ruga Rebeka, Pappné Kerékgyártó Zita  
 
 
Francia tagozat 

December  Cipősdoboz akció lebonyolítása 
 

 Karácsonyi díszek / ajándékok készítése; 
Részvétel az aszódi karácsonyi vásáron 
 

 Ökokarácsonyfa kihelyezése 
 

 December 20. Adventi teaház 
 

 

Könyvtárosunk 
 
Francia tagozat;  
 
 
Pappné Kerékgyártó Zita, DÖK 
 
Bognár Noémi 

Január  Tanulók fizikai edzettségének vizsgálata 
 

 Ökomunkacsoport félévi értekezlet 
 

 Ökofaliújság aktualizálása 
 

Szalay Attila 
 
Ökomunkacsoport tagjai 
 
Ruga Rebeka, TTK mk. tagjai 

   

Február  Pénz7 meghirdetése Kakuk Erzsébet 



 

7 
 

7 Váci SZC Petőfi Sándor Gimnáziuma, Gépészeti Szakgimnáziuma és Kollégiuma 

 Vizes élőhelyek világnapja – rádiós 
megemlékezés 

 Farsang vizes élőhelyek témában 
 

 Sítábor Ausztriában 
 
 Magyar Parasport Nap 
 
 Fenntarthatósági hét meghirdetése 

 

 Tantestületi értekezleten: 30 perc a 
fenntarthatósággal kapcsolatban 

 

DÖK; Mélykuti Kinga 
 
DÖK; Mélykuti Kinga 
 
Márton Ildikó 
 
Testnevelési mk. (Szalay Attila) 
 
11A Péter Kata 
 
Schreiner Éva 

Március  Pénz7 (március 2-6) 
 
 

 Túra a Petőfi forráshoz (Petőfi napon) 
 

 Sulizsák ruhagyűjtés 
 
 

Koordinátor: Kakuk Erzsébet (lebonyolítják a tantestület 
tanárai)  
 
10.-es osztályfőnökök 
 
Veszpréminé Truczka Andrea   

Április  Fenntarthatósági hét (április 20-24) 
 

 Föld napja – előadás a kartali és az aszódi 
általános iskolákban 

 A Föld napja rádiós megemlékezés,  
 

 Ökofaliújság aktualizálása 

Schreiner Éva; TTK mk tagjai 
 
Schreiner Éva; 
 
DÖK, Mélykuti Kinga,  
 
Ruga Rebeka, TTK mk. tagjai 

Május  Tanulmányi kirándulások  
 Madarak és fák napja kiállítás a gyerekek 

munkáiból (Május 10.) 
 Európai elhízás elleni nap 

Osztályfőnökök 
Ruga Rebeka 
 
Testnevelési mk.  
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Június  Elégedettség mérés / kiértékelés 
      - Tanárok körében 
      - Diákok körében 
      - Szülők körében 

 
 Éves munka értékelése.  

Beszámoló elkészítése 
 

Ökoiskolai mk. 
- DÖK 
- Mélykuti Kinga 
- Csibi Gyöngyi (Osztályfőnöki mk. vezetője) 
 

Ökoiskola munkacsoport vezetője 

   

 


