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I. Nagyszentjánosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola ÖKO iskolai 

küldetésnyilatkozata 
 
Az iskola pedagógusai és tanulói évek óta kiemelt feladatnak tekintik az 
egészségtudatos, környezettudatos és fenntartható fejlődésre nevelést a 
tanórai és tanórán kívüli tevékenységükben. Mindezeket a szempontokat az 
intézmény meghatározó dokumentumaiban, elsősorban a Pedagógiai 
Programban és az éves munkatervekben is megfogalmaztuk. Természetesen 
figyeljük az aktuális pályázatokat és az ezekben rejlő lehetőségeket is 
megpróbáljuk kihasználni.  Az egészséges és környezettudatos életmód 
elterjesztése érdekében kialakítottunk kerékpártárolót és felhívjuk a tanulók 
figyelmét a biztonságos közlekedés fontosságára. Figyelmet fordítunk a 
közlekedési szabályok megismertetésére. Éves szinten több kerékpáros 
kirándulást szervezünk, melynek biztosításáról a helyi körzeti megbízott 
gondoskodik, és segíti munkánkat.  
 
Igyekszünk kialakítani szép iskolai környezetet, melyek gondozásában a 
tanulóink is részt vesznek. Nagy, tágas udvarral rendelkezünk, ahol fajátékokon 
játszhatnak a tanulók. A sportoláshoz szükséges eszközök rendelkezésre állnak, 
részt veszünk az MLSZ Bozsik programjában, és együttműködési 
megállapodásokat kötöttünk a környező sportegyesületekkel is. 
 
Az iskolánkban sok növény gondoskodik a megfelelő munkahelyi környezetről, 
a virágok gondozásába bevontuk a tanulókat. Megszerveztük intézményünkben 
a szelektív hulladékgyűjtést, ami az intézmény dolgozóinak és tanulóinak a 
környezettudatosságát hivatott segíteni. Külön gyűjtjük a műanyagot, papírt, 
fémet és vegyes hulladékot. Tavasszal és ősszel papírgyűjtéseket szervezünk, és 
felhívjuk a diákok figyelmét az újrahasznosítás fontosságára. Igyekszünk 
tudatosítani a tanulókban a takarékosság fontosságát, ezért odafigyelünk az 
energiatakarékosságra, víztakarékosságra és a hőfokkal való gazdálkodásra. A 
kompetencia alapú nevelés lehetőségeit felhasználva projekthetekben és 
témahetekben veszünk részt, így az évente megrendezendő fenntarthatósági 
témahéten is.  
 
Évente kétszer egészségnapot szervezünk, mellyen meghívott előadók 
segítségével életmódtanácsokat kaphatnak a diákok és felhívjuk figyelmüket az 
egészséges étkezésre és a sportolás fontosságára. Pályázati forrásból két 
ivókutat szereltünk fel az iskolába, ahol egészséges, tiszta ivóvizet ihatnak a 
tanulóink. Iskolánk csatlakozott az iskolagyümölcs és iskolatej programhoz, 
melyek nagyon népszerűek tanulóink körében. Minden évben csatlakozunk a 
Föld napja alkalmával megrendezett „TE SZEDD” szemétgyűjtési akcióhoz a helyi 
Önkormányzattal együttműködve. Mindig az 5. évfolyamnak szervezünk Erdei-
iskolai programot, ahol az egyik fő szempont a környezettudatosságra való 
nevelés és a nyári táborok kiválasztásában is elsődleges szempont a természeti 
környezet és helyszín. 



 
 
 

II. A Nagyszentjánosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola ÖKO eseménynaptára 
 
 

Hónap Cél Felelős 

Szeptember 
Munkatervezet összeállítása, és 
elfogadása. ÖKO munkacsoport 
megalakítása. 

Kiss Zoltán 
Tóthné Hujber Ingrid 

Október 

Iskolai papírgyűjtés. 
 
Iskolai környezet szépítése. 
 
Iskolai tantermek, közösségi tereinek 
virágosítása. 
 
Szelektív hulladékgyűjtés fontosságának 
tudatosítása. 

DÖK, Póda Anita 
Pusztai Pál 
tanulók 
 
pedagógusok, 
osztályfőnökök 
 
Tóthné Hujber Ingrid 

November 

Egészségnap szervezése. 
 
 
Iskolai környezet megtisztítása, 
szemétszedés. 

Kiss Zoltán 
Tóthné Hujber Ingrid 
 
osztályfőnökök 
 

December 

Környezettudatos adventi készülődés 
megszervezése. 
 
Télapóvárás, állatok védelmének a 
tudatosítása, egészséges életmódra 
nevelés. Madáretetők folyamatos töltése.  
 
Újra hasznosítható csomagolóanyag 
használata. 

pedagógusok 
 
 
pedagógusok 
 
 
 
pedagógusok, KÉNE 

Január 

Madáretető készítő felhívás. 
 
Madáretetés. 
 
A szülői értekezleten a fenntarthatóság 
témájának érintése. 

 
pedagógusok, 
nevelőtestület, szülői 
közösség 

Február 

Téli sportnapok, korcsolyázás, szánkózás. 
 
Farsangi jelmezek készítése újra 
hasznosítható alapanyagokból. 
 

 
 
DÖK, pedagógusok, 
nevelőtestület, szülői 
közösség 



Szülői farsang megszervezése. Szülői munkaközösség 

Március 

Iskolába hívogató programok szervezése. 
 
 
Tavaszi nagytakarítás az iskolában. 
 
Az iskolában virágok elhelyezése 

Tarka Lepke Óvoda, 
pedagógusok 
 
pedagógusok, tanulók 
 
pedagógusok, tanulók 

Április 

Víz világnapja, a vízivás népszerűsítése. 
 
 
Fenntarthatóság és környezettudatosság 
témahete. 
 
Erdei-iskola az ÖKO tudatosság 
szellemében. 

osztályfőnökök, 
pedagógusok 
 
Tóthné Hujber Ingrid 
 
 
Janó Adrienn, 5. o. 

Május 

Papírgyűjtés megszervezése. 
 
E-hulladékgyűjtési akció megszervezése. 
 
Hunyadi-napon kreatív játékok és tárgyak 
készítése újra hasznosítható anyagokból. 
 
Madarak és fák napja programjainak 
szervezése, akadályverseny. 
 
Év végi kirándulások szervezése, 
lebonyolításuk a környezettudatosság 
szellemében. 
 

DÖK, Póda Anita 
 
pedagógusok 
 
Krániczné Udvardi Adél 
 
 
DÖK, osztályfőnökök 
 
 
 
osztályfőnökök 
 

Június 

Ballagás, tanévzáró ünnepség ÖKO 
szempontú megszervezése. 
 
Az iskolai környezet nyári gondozása. 
 
Az éves ÖKO munka értékelése, feladatok 
kijelölése. 
 

 
 
 
pedagógusok 
 
 
 
 
 
 

 


