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Bevezetés 

A munkaterv az alábbi dokumentumok alapján készült: 

• az intézményi Pedagógiai Program, melynek része a helyi tanterv 

• az intézményi szervezetek dokumentumai  

-  éves munkaterv 

-  munkaközösségi tervek 

- DÖK munkaterv 

 

A munkaközösség tagjai:  

Dr. Pásztorné dr. Vass Ani-

kó 
intézményvezető 

angol nyelv, magyar nyelv és 

irodalom szakos 

Szabó Anikó Ildikó munkacsoport -vezető 
biológia, kémia, német nyelv 

szakos 

Szabóné Gyöngy Gyöngyi 

 
tanár 

reál munkaközösség-vezető, 

matematika, kémia szakos 

Hegedűsné Trázsi Mária tanár 

idegennyelvi munkaközös-

ség-vezető, német nyelv sza-

kos 

Bukta Erzsébet tanár 

humán munkaközöség-

vezető, magyar nyelv és iro-

dalom, etika szakos 

Magyarné Ficzere Andrea tanár 

testnevelés munkaközösség-

vezető, biológia, testnevelés 

szakos 

Tudeszéné Pallagi Erika tanár informatika szakos 

Rédai Attila tanár informatika szakos 

Kátai Andrea tanár 
német nyelv szakos, DÖK 

munkáját segítő pedagógus 

Csordás Valéria tanár német nyelv szakos 

Monok Péter  tanár angol nyelv szakos 

Dányi Zsolt tanár földrajz, testnevelés szakos 

Bodnárné Földi Zita tanár földrajz, rajz-vizuális kultú-
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ra, média szakos 

Szabó Attila tanár testnevelés szakos 

Sütő Zoltán karbantartó technikai dolgozó 

Serbán Csaba rendszergazda technikai dolgozó 

Szűcs Evelin diák 10. A, DÖK vezető 

Alapvető célkitűzések 

• Fontosnak tartjuk az újrahasznosítást, a fenntartható fejlődés elveinek érvényesítését a 

mindennapi gyakorlatban, a környezettudatosságra nevelést. Igyekszünk fejleszteni a 

tanulók problémamegoldó képességét, ökológiai szemléletét. 

• Egész évben szelektíven gyűjtjük az újrahasznosítható hulladékok közül a következő-

ket: papír, PET-palack, műanyag kupak, elem, üveg, fém hulladék.  

• Több jótékonysági felhíváshoz csatlakozunk. 

•  ,,Szeretetládát” működtetünk: kinőtt vagy megunt ruhák, könyvek, játékok gyűjtése és 

felajánlása. 

•  A környezetkímélő és takarékos magatartást hangsúlyozzuk. Legyen meghatározó er-

kölcsi alapelv, egyéni és közösségi szinten egyaránt.  

• A fenntarthatóság pedagógiájában aktívan jelenik meg a környezettudatos gondolko-

dás és életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a szülői házzal, a város ön-

kormányzatával, a társadalmi szervezetekkel.  

• A természet tisztelete megjelenik az életmódban, az iránta érzett felelősség, a környe-

zeti károk megelőzésére való törekvés, a környezetvédelem jelentősége. 

• Az egészséges életmód fontosságát megismerik, elsajátítják a tanulók. Tudatos legyen 

számukra, mint életforma, és mint egészséges környezet. Természetes legyen ezen a 

téren is a megelőzés és a segítségnyújtás.  

•  A tanulók lehetőség szerint aktívan kapcsolódjanak be közvetlen környezetük ha-

gyományainak, értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. 
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Kritériumrend-

szer 
Feladatok tevékenységek Határidő Felelős(ök) 

1. Általános elvá-

rások 

Igényes környezet 

kialakítása és ki-

alakíttatása 

 

Iskola mindennapos működé-

se. 
folyamatos Intézményvezető 

Munkaterv készítése. 2021. 09.01. 

KLG Ökomunkacso-

port, reál munkaközös-

ség 

Az iskola közvetlen környe-

zetének és udvarának gondo-

zása. 
folyamatos 

KLG Ökomunkacso-

port, 

 Sütő Zoltán 

Sportpályák karbantartása folyamatos 
Dányi Zsolt, Sütő Zol-

tán 

Az iskola folyosójának deko-

rálása 

- virágok 

- diákok rajzai, munkái 

folyamatos 

KLG Ökomunkacso-

port 

osztályfőnökök, Bod-

nárné Földi Zita 

Az osztálytermek 

dekorálása. 

A „jeles napokról” (Állatok 

világnapja, Vizes élőhelyek 

világnapja, Víz világnapja, 

Föld napja, Mézes reggeli 

napok, Méhek napja, Mada-

rak és fák napja, Föld napja) 

programokkal, vetélkedőkkel, 

és kiállítások szervezésével 

emlékezünk meg. 

folyamatos 

 

az adott nap-

hoz kapcso-

lódóan fo-

lyamatosan 

Osztályfőnökök 

 

 

KLG  Ökomunkacso-

port, reál munkaközös-

ség 

Civil szervezetekkel és in-

tézményekkel történő kapcso-

lattartás. 

 Felsőoktatási partnerkapcso-

latok ápolása. 

folyamatos 

 Intézményvezető, in-

tézményvezető –

helyettes, osztályfőnö-

kök, szaktanárok 

KLG Ökomunkacso-

port 

 

2. Tanulás- taní-

tás 
Az iskola pedagógiai prog-

ramja képviseli a fenntartha-
folyamatos 

KLG Ökomunkacso-

port 
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tóság pedagógiai törekvéseit 

- különféle pedagógiai 

módszerek, tanulás-

szervezési módok al-

kalmazása 

 

 

Intézményvezető, 

munkaközösségek 

 

Elsősegélynyújtó bemutató 

városi rendezvényen 

 

szeptember 4 

 

Szabó Anikó Ildikó 

Junior nagykövetek  

kerékpártúra 

szeptember 

 

Dr. Pásztorné dr. Vass 

Anikó 

Teszedd! (a vízen is)  szeptember 
10.-11. évfolyam osz-

tályfőnökök 

Állatok világnapja október 4 

Borbélyné Gyurcsák 

Judit, Szabó Anikó 

Ildikó 

csatlakozás A Világ Legna-

gyobb Tanórájához 

 

október 

 

Dr. Pásztorné dr. Vass 

Anikó, idegennyelvi 

munkaközösség tagjai  

Kézmosás világnapja okóber 
Reál munkaközösség 

tagjai 

Code Week  

 
október 9-24 

Tudeszéné Pallagi Eri-

ka 

Erasmus nap  
 

október  
Monok Péter 

Véradás, egészségnap 
 

november 9 

Dr. Pásztorné dr. Vass 

Anikó, Szabó Anikó 

Ildikó 

Pályaorientációs nap és Pol-

gári Igazságszolgáltatás Eu-

rópai Napja 

 

december 11. 

 

Intézményvezető, álta-

lános intézményvezető 

helyettes  

Pénzügyi és  

vállalkozói témahét 

 

március 7- 11 Csordás Valéria 

HAPPY-hét  

 
március 

Szabóné Gyöngy 

Gyöngyi 

Digitális témahét 

 
április 4- 8  Rédai Attila 

Fenntarthatósági témahét április 25-29 
Szabó Anikó Ildikó 

 

Európa nap  május 9 Dr. Pásztorné dr. Vass 
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Anikó 

részvétel a tanév során meg-

hirdetett versenyen 
folyamatos szaktanárok 

A tanulók életkoruknak és 

képességeiknek megfelelően 

vesznek részt a programok 

megvalósításában, a pedagó-

gusokkal együttműködve. 

folyamatos 

Intézményvezető, 

munkaközösségek, 

osztályfőnökök 

KLG Ökomunkacso-

port 

 

 

DÖK programok   

-gólyatábor, gó-

lyabál, gólyaava-

tás 

 

október 5-7 

október 8 

Kátai Andrea, 

osztályfőnökök 

 

-DÖK télapó december 6 

Kátai Andrea, Bor-

bélyné Gyurcsák Judit 

 

                       -farsang február 11 

Kátai Andrea,  

osztályfőnökök 

 

- Legyen „FÜSTMEN-

TES” gimnázium a 

KLG!” 
folyamatos 

Dr. Pásztorné dr, Vass 

Anikó 

 

- Halloween 

 
október 22 

Hegedűsné Trázsi Má-

ria, idegennyelvi mun-

kaközösség 

Projekt napok (Takarítás vi-

lágnapja, Takarékossági vi-

lágnap, Madarak és Fák Nap-

ja, A Víz Világnapja, Föld 

napja, Állatok világnapja, 

egészségnap) 

folyamatos szaktanárok 

A természet tanulmányozása 

-  erdei iskola 

 

május 9-13 

 

Magyarné Ficzere 

Andrea, osztályfőnö-

kök 

- tanulmányi kirándulá-

sok 
június 

Osztályfőnökök 

 

 

- jeles napok folyamatos 

Intézményvezető,  

munkaközösségek, 

osztályfőnökök, szak-

tanárok, KLG Öko-
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munkacsoport 

Szabadtéri programok: 

 

- testnevelés órák 

- kerékpártúrák 

- sport szakkörök, tö-

megsport 

- úszásoktatás 

- téli szabadidős sportte-

vékenységek 

- egyéb sportversenyek 

(kispályás foci, evezés, 

atlétika) 

folyamatos 

Intézményvezető  

munkaközösségek,  

testnevelő tanárok, 

KLG Ökomunkacso-

port 

 

Kooperatív tanítási, tanulási 

technikák 
folyamatos Munkaközösségek 

Iskolai hagyományokhoz 

kapcsolódó programok: 

- erdei iskola 

- családi-nap: advent-

karácsony 

- egészségnap, véradás 

- szalagavató, ballagás 

- diáknap 

- sportnap 

-  Kossuth hét, Kossuth 

bál 

- Kulturális nap 

az adott nap-

hoz kapcso-

lódóan fo-

lyamatosan 

Intézményvezető, 

munkaközösségek 

KLG Ökomunkacso-

port 

 

3. Személyi felté-

telek, belső kap-

csolatok 

A KLG Ökomunkacsoport 

megalakulása 
2021. 08.18. 

Intézményvezető, KLG 

Ökomunkacsoport ve-

zető, reál munkaközös-

ség-vezető 

DÖK és a diákok bevonása 

 

- folyamatos 

-  

KLG Ökomunkacso-

port 

DÖK munkáját segítő 

pedagógus Kátai And-

rea, 

osztályfőnökök, szak-

tanárok 

4. Tanórán kívüli 

tevékenység 
- erdei iskola 

- osztálykirándulások 
folyamatos 

Intézményvezető,  

munkaközösségek, 
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- testvériskolai találko-

zó 

- Erasmus+ program 

- Határtalanul pályázat 

- szelektív hulladék-

gyűjtés 

- hagyományőrző prog-

ramok 

- jeles napok 

- sport programok 

- színházlátogatások 

- szakkörök, fakultá- 

ciók, 

versenyekre felkészí-

tés, énekkar 

osztályfőnökök, 

szaktanárok 

5. Együttműködés 

Iskolánk honlapja naprakész 

tájékoztatást biztosít. 

Az iskolánknak facebook 

oldala van, amely szintén 

információforrásként szolgál.  

Iskolánk több programjáról 

videó ill. televíziófelvétel 

készül, amely a városi médiá-

ban sugárzásra kerül. 

Prospektusokat, posztereket is 

készítünk, a helyi médiában is 

megjelennek cikkeink, filmje-

ink. 

Szülők bevonása a progra-

mokba. 

Közös programok a civil 

szervezetekkel. 

folyamatos 

Intézményvezető, in-

tézményvezető-

helyettes, 

munkaközösségveze-

tők, 

osztályfőnökök, szak-

tanárok, KLG Öko-

munkacsoport 

 

6. Környezet 

A folyosón és az osztályter-

mekben zöld szigetek gondo-

zása. 

Az iskolaudvar zöld területei-

nek gondozása (faültetés, to-

vábbi fűszer- és gyógynövé-

nyek ültetése, a meglévők 

folyamatos gondozása, virá-

goskert gondozás). 

Madáretetők, madáritató fo-

folyamatos 

KLG Ökomunkacso-

port, 

osztályfőnökök, tech-

nikai dolgozók 
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lyamatos feltöltése, madár-

odúk gondozása, madárbarát 

udvar fenntartása. 

7. Az iskola mű-

ködtetése 

Szelektív hulladékgyűjtő edé-

nyek biztosítása. 

Hulladékgyűjtés szervezése. 

Helyes fogyasztási szokás 

kialakítása. 

folyamatos 

 

őszi, tavaszi 

időszak 

Intézményvezető,  

munkaközösségek, 

DÖK munkáját segítő 

pedagógus, KLG 

Ökomunkacsoport 

 

 

Tiszafüred, 2021. 09.01.  

 


