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I. Cecei Általános Iskola ÖKO iskolai küldetésnyilatkozata, tervei 

A Cecei Általános Iskola pedagógusai és tanulói évek óta kiemelt feladatnak tekintik a 

környezettudatos, egészségtudatos és fenntartható fejlődésre nevelés kritériumait mindennapi 

munkájuk során. Ennek szempontjait az intézmény pedagógiai programjában is 

megfogalmaztuk, de igyekszünk az aktuális pályázatok adta lehetőségeket is kihasználni. A 

megvalósítást a környezeti munkacsoport tagjai segítik. Ennek érdekében támogatjuk a 

gyalogos és kerékpáros közlekedés elterjesztését. Minden évfolyamon tananyag a közlekedési 

szabályok megismerése, a helyes közlekedés gyakorlatának kialakítása. Pedagógus és diák 

kerékpártárolókat alakítottunk ki, felhívjuk a figyelmet a biztonsági előírások betartására, 

valamint a kerékpárok biztonságos közlekedéshez szükséges felszereltségének meglétére. 

Ebben nagy segítséget kapunk a Sárbogárdi rendőrkapitányság munkatársaitól, akik 

partnereinkként előadásokon segítik munkáinkat, szórólapokon és munkafüzeteken keresztül 

tájékoztatókat adnak, valamint kb. kétévente, segítő szándékkal, a diákok kerékpárjait is 

ellenőrzik. 

A szép iskolai környezet kialakítása szintén kiemelt feladat számunkra. Iskolánkat fákkal, 

örökzöldekkel, évelő és egynyári virágokkal tarkított park veszi körül. A gyalogos közlekedők 

betonjárdán közelíthetik meg a bejáratokat. A járdák mellett természetes anyagból készült 

szemétgyűjtők találhatók. Az új kerékpártárolókhoz új utak vezetnek, és a régi bejáratot egy 

kicsit megszélesítettük a biztonságos közlekedés érdekében.  

Diákjaink a szünetekben, vagy órák után fa játékokon, vagy fém sporteszközökön vezethetik 

le energiáikat, az udvaron padokon pihenhetik ki magukat, vagy beszélgethetnek az árnyas 

fák alatt. A mozogni vágyók a tornateremben, a futó pályákon, a füves területeken, az udvari 

sporteszközökön, a műfüves pályán, vagy a kézilabda pályán sportolhatnak. A sortoláshoz a 

szükséges eszközök rendelkezésre állnak, azokért az átadás után a diákok felelnek, így is 

erősítve a felelősségtudatukat. Különösen sikeres a TEIS program keretében megvalósuló 

szünetekben megrendezésre kerülő labdarúgó torna, aminek a szervezéséért és a 

lebonyolításáért is a TEIS program diákmentorai a felelősek. A mérkőzések a zárt műfüves 

pályán zajlanak. 

Az udvarunkon komposztálóban tesszük újrahasznosíthatóvá a zöld növényi részeket, 

madáretetők kihelyezésével és megtöltésével gondoskodunk a téli időszakban az itthon telelő 

madarakról. Nagy örömmel fogadtuk, hogy megfeleltünk a Madárbarát Iskolai cím 

kritériumainak, és „viselhetjük” a címet. 

Iskolánk belső terében sok növénnyel gondoskodunk a jó közérzetről, a növényekkel 

szembeni felelősség tudatosításáról. Igyekszünk minden tanteremben élő sarkot kialakítani. 

Intézményünkben szelektív hulladékgyűjtéssel próbáljuk az itt dolgozókat és nevelteket a 

környezettudatosságra serkenteni. Külön gyűjtjük a műanyag palackokat és kupakokat, a 

papírt, nejlon zacskót, elemeket, akkumulátorokat, fém dobozokat, fénycsöveket, égőket. 

Minden évben tavasszal és ősszel iskolai szintű papírgyűjtést szervezünk, melynek során 
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igyekszünk minél több diákot és szülőt a szelektív szemléletre „nevelni”. Az iskolai 

faliújságokon nagy figyelmet fordítunk a környezettudatos nevelést segítő plakátok 

készítésére, és kihelyezésére, hogy minél nagyobb teret kapjanak a témák, és mindenki 

láthassa őket, szülő, diák, vendég egyaránt. A cél elérése érdekében az intézményén 

honlapjára is felkerülnek a tájékoztatások. 

Különös figyelmet fordítunk az energiatakarékosságra, energiatakarékos fénycsövek 

alkalmazásával, víztakarékossággal, a hőfok téli 20 C maximálásával. 

Eszközbeszerzéseink során fontos szempontként szerepel, hogy a vásárolt termék 

újrahasznosítható és alacsony energiafogyasztású legyen. Elektromos eszközeink 

működtetését igyekszünk hálózati árammal, vagy tölthető akkumulátorokkal megoldani. 

Mindenévben ősszel és tavasszal E-hulladék gyűjtést is szervezünk. 

A tanórák mellett a kompetencia alapú nevelés lehetőségeit felhasználva, projekteket, 

témaheteket szervezünk, melyek során egy adott témát dolgozunk fel minél több aspektusból 

megközelítve. Ezekre az alkalmakra igyekszünk minél nagyobb körben bevonni tanulóinkat, 

de szívesen működünk együtt civil szervezetekkel, csoportokkal, cégekkel is, akik fontosnak 

érzik a környezet védelmének, az egészséges életmódnak, a környezettudatos mindennapi 

életnek az ügyét. Egészségnapokat szervezünk, ahol védőnők és gyermekorvosok segítségével 

felmérjük diákjaink és munkatársaink egészségi állapotát. Egészséges életmód tanácsokat 

kaphatnak szakértő előadóinktól, egészséges ételeket, zöldségeket, gyümölcsöket 

fogyaszthatnak és sportolhatnak.  

Iskolánk negyedik éve csatlakozott az Iskolagyümölcs programhoz, melynek keretében 

minden érintett kisdiákunk a meghatározott időszakban naponta kap egy gyümölcsöt, 

zöldségfélét, vagy ivólevet. Pályázat útján csatlakoztunk az iskolatej programhoz is, ami 

lehetővé teszi, hogy diákjaink tejet, joghurtot, kakaót és tömlős sajtot is fogyasszanak az 

iskolában. Az elmúlt években a Happy Víz Program keretében sikerült a vízfogyasztást 

népszerűsítenünk, aminek részeként az alapítványunk támogatásával vízvételi helyet 

alakítottunk ki az aulában, ahol víztisztítót is felszereltünk. Nagy öröm számunkra, amikor a 

diákok folyamatosan töltögetik palackjaikat a finom ivóvízből. 

Munkánk során kihasználjuk a helyi természeti és kulturális értékek adta lehetőségeket, 

igyekszünk elősegíteni, hogy a nálunk tanuló diákok megismerjék környezetük értékeit, óvják 

és védjék azokat. A célok megvalósítása érdekében természetjáró programokat, 

akadályversenyeket, hulladékgyűjtő körutakat, múzeumlátogatásokat szervezünk. Minden 

évben csatlakozunk a Föld napja alkalmából szervezett országos TE SZEDD szemétgyűjtési 

akcióhoz is. 

Kitekintünk tágabb környezetünkre is, nyári táborok és erdei iskolák során ismertetjük meg 

gyermekeinket a természetes életmód adta előnyökkel, a természet közeli tapasztalatszerzés 

kínálta lehetőségekkel. Ezen tapasztalatszerzések kiegészítésére, előkészítésre ügyelünk, hogy 

az iskola könyvtárában az érdeklődők találhassanak a témához kapcsolódó könyveket, 
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folyóiratokat, DVD filmeket, és ha igény van rá, maguk is készíthessenek fotókat, felvételeket 

a környezettudatosság témakörében. 

Tevékenységeinkről beszámolunk a térségi és megyei írott sajtóban is. 

II. A Cecei Általános Iskola ÖKO eseménynaptára a 

2016/17-es tanévre 

Hónap Megfogalmazott célok Kapcsolódási 

pontok 

Szeptember 1. Az ÖKO csoport megalakítása 

2. Célok, küldetésnyilatkozat átgondolása 

3. Iskolai balesetvédelmi oktatás és tűzriadó próba 

megszervezése 

4. Munkaterv tervezet összeállítása 

5. Munkaterv elfogadása 

6. Pályázati és egyéb lehetőségek követésének rendje 

7. A gyalogos és kerékpáros közlekedés népszerűsítése- 

biztonságos közlekedésre való figyelemfelhívás 

egyeztetése 

8. Akadályverseny szervezésének támogatása a 

fenntarthatóság jegyében- Mátyás emlékévhez 

kapcsolódva 

9. Az intézményi Illyés szobor rendjének felügyelete 

10. A Szitakötő Pályázat folytatása, népszerűsítése 

 

Nevelőtestületi 

egyeztetés 

DÖK 

Szülők 

Október 1. Szelektív hulladékgyűjtési stratégia 

megvalósításának elemzése 

2. Iskolai papírgyűjtés és E-hulladék gyűjtés 

megszervezése- október 2.-3. 

3. Szép iskolai környezet- külső, belső 

kialakításának ütemezése 

4. Felvilágosító előadások szervezésének 

egyeztetése a védőnővel 

5. Az iskola tantermeinek és közösségi tereinek 

szervezett virágosítása, élő sarkok kialakítása- 

gondozásuk megszervezése 

 

Iskolai védőnő 

Közmunkások 

Szülők, diákok, 

pedagógusok 

Táboroztató 

pedagógusok 

November 1. Környezettudatos adventi készülődés megszervezése, 

közös gyertyagyújtások az alsó tagozatosoknak 

2. Komposztálási lehetőség népszerűsítése 

3. Természettudományos versenyek szervezésének 

támogatása 

4. Óriási meglepetés című ÖKO előadás szervezése az 

alsó tagozatosoknak 

5. A Szitakötő Pályázat folytatása ÖKO szemlélet 

témakörben 

6. Szitakötő Témanap és továbbképzés szervezése- 

november 13. 

ÖKO csoport tagjai 

DÖK vezető 

Az intézmény 

pedagógusai 
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December 1. Télapóvárás, Mikulás fogadása- állatok védelmére 

serkentés, egészséges életmódra nevelés 

2. Télapóváró délután szervezése a szülőkkel 

3. Télapó előadás és műsor szervezése a 

Székesfehérvári Szent György Kórház 

Gyermeksebészeti és Gyermekosztályára 

4. Madáretetők folyamatos töltésének megszervezése 

5. Előadások szervezése a csomagolóanyagok- 

karácsonyra való tekintettel-, 

újrahasznosíthatóságáról 

6. Karácsonyi ünnepség szervezése 

- Nyugdíjas Klub 

- Szülői karácsony 

- Községi, Mindenki karácsonya 

 

Szülők  

Nyugdíjas Klub 

tagjai 

Szülői Közösség 

Községi 

Művelődésszervező 

Kórházi főnővérek 

Január 1. Madáretetés folytatásának szervezése 

2. Madáretető készítő felhívás 

3. Pályázatfigyelés folytatása 

4. Egészségnap szervezésének előkészítése 

5. Féléves szülői értekezleteken a fenntarthatóság 

témájának érintése 

6. Nyári napközis tábor feladatainak megbeszélése, 

előkészületek elkezdése 

 

Szülői Közösség 

Táboroztató 

pedagógusok 

Nevelőtestület 

 

Február 1. Média megjelenések koordinálása, a nyilvánosság 

biztosítása 

2. Szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése 

3. Farsangi mulatság szervezése során a 

környezettudatosság és fenntarthatóság elemzése 

4. Szülői farsangi ünnep szervezése  

5. A Szitakötő Pályázat folytatása ÖKO szemlélet, 

esélyegyenlőség témakörben 

 

 

Helyi média 

szervezetei 

DÖK 

 

Március 1. Iskolába hívogató programok szervezése az 

óvodákban- kapcsolódás az óvodai hagyományokhoz 

2. Az iskola környezetének tavaszi nagytakarítása, a 

gondozás megszervezése havi felelősök kijelölésével 

3. Virágosítási akció szervezése- ültetés, gondozás 

4. Víz világnapi programok szervezése 

5. Fenntarthatóság-környezettudatosság témahete 2019. 

március 18-22.  

 

 

Sáregres, Vajta, 

Cece óvodái 

pedagógusok, diákok 

Fejérvíz Zrt. 

munkatársai, szülők 

 

Április 1. Tavaszi papírgyűjtés megszervezése 

2. Média megjelenés koordinálása 

3. Az iskola környezetének virágosítása, szépítése 

4. E- hulladék gyűjtési akció szervezése 

5. Illyés napok koordinálása 

DÖK 

Pedagógusok, 

diákok 

Térségi iskolák 

képviselői, diákjai 
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6. Illyés mesemondóverseny szervezésének 

fenntarthatósági elemzése 

7. A partneri kör kiterjesztése 

8. Média megjelenések koordinálása 

 

Május 1. Madarak- fák napja megemlékezések szervezése 

2. Év végi kirándulások szervezése, lebonyolításuk 

koordinálása a környezettudatosság jegyében 

3. 8. évfolyamosok év végi bemutatójának koordinálása 

4. Virágosítás, kertgondozás 

5. A Szitakötő Pályázat folytatása ÖKO szemlélet, 

integráció témakörben 

 

Osztályfőnökök 

DÖK 

Óvodák 

szülők, családtagok 

 

Június 1. Trianon emléknap szervezése a fenntarthatóság 

jegyében 

2. Cifra ballagás- bankett, végzős búcsúztatás a 

környezettudatosság és fenntarthatóság jegyében 

3. Tanévzáró ünnepség ÖKO szempontú megszervezés 

4. Virágosítás, szemétszedés, nyári kertgondozás, 

locsolás megszervezése 

5. Az éves ÖKO munka értékelése 

6. Jövő évi tervek, új lehetőségek kidolgozása 

 

 

Pedagógusok 

Felelősök 

Diákok 

Táborfelelősök 

 

II. A munkacsoport tagjainak bemutatása 
Király László- történelem- földrajz szakos tanár, intézményvezető 

Csajtainé Szabó Ágnes- biológia-kémia szakos tanár 

Szabóné Várady Katalin, tanító, intézményvezető-helyettes 

Boros Lilla, tanító 

Raffael István, karbantartó 

 

III. A fenntarthatóság pedagógiája részletezése- Czippán, Habas- Victor 
1. Az egész életen át tartó tanulás 

2. Interdiszciplináris megközelítések 

3. A rendszerben történő és a kritikai gondolkodás fejlesztése 

4. Az együttműködés és a társas készségek fejlesztése 

5. Multikulturális perspektívák és eltérő esélyek pedagógiai kezelése 

6. A pedagógusok kompetenciáinak fejlesztése 

7. Pedagógiai információs és szolgáltató hálózatok működése a fenntarthatóság 

tekintetében 

8. A települések és közösségek szerepe 

9. Az egyes emberek feladatai 

10. A civil szervezetek és a fenntarthatóságra nevelés 
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IV. Az ÖKO Program során folyamatosan használt és beszerzett 

segédanyagok jegyzéke 

ÖKO Környezettudatos életvitel- Játékos feladatgyűjtemény, Dinasztia Kiadó 

Alsó tagozatos oktató füzet, Kócsagtoll Alapítvány 

Felső tagozatos oktató füzet, Kócsagtoll Alapítvány 

Kívül- belül jó iskola, OFI 

Átmenetek a tantárgyak között, OFI 

Ajánlások a minőségi iskolai infrastruktúra kialakításához, OFI 

Környezetvédelmi praktikum tanároknak- Dobóné Tarai Éva, Tarján András 

Környezetvédelem, szakköri munkafüzet- Mozaik Kiadó 

Képes Öko napló- Panasonic Ecorealy 

Éghajlati munkafüzet, oktatói segédanyagok- Panasonic Ecorealy 

Valamint több ÖKO oldal linkje, ami a pedagógusok számára elérhető pl: 

Kicsiknek 3-6 éves korig:  
Színező: http://www.nfhokoskosar.hu/kifesto  

Memóriajáték: http://www.nfhokoskosar.hu/memoria  

Kirakós: http://www.nfhokoskosar.hu/kirakos  

Ismerd fel a pénzeket: http://www.nfhokoskosar.hu/penzfelismero  

 Nagyobbaknak 7-10 éves korig:  

 

Totó: http://www.nfhokoskosar.hu/toto  

Társasjáték: http://www.nfhokoskosar.hu/tarsasjatek  

Páros játék: http://www.nfhokoskosar.hu/parosito  

Gyümölcs és zöldség kalendárium: http://www.nfhokoskosar.hu/gyumolcs-es-zoldseg-

kalendarium  

Piktogramok: http://www.nfhokoskosar.hu/piktogramok 

http://www.nfhokosotthon.hu/ 

http://www.e-misszio.hu/images/stories/tanacsadas/kiadvanyok/komposztnorv.pdf  

http://www.e-misszio.hu/images/stories/tanacsadas/hazinorveg.pdf  

http://www.e-misszio.hu/images/stories/hulladek/kommando.pdf  

http://www.e-misszio.hu/images/stories/hulladek/szemfenycsom.pdf  

http://www.e-misszio.hu/images/stories/2013/hazipraktikak_2013%202.pdf 

http://www.febesz.eu/portal/sites/default/files/vegyes/%C3%96KOTESZT_2014_2_0921_VEGLE
GES.pdf 

http://www.febesz.eu/portal/sites/default/files/kiadvanyok/ismertet%C5%91%20f%C3%BCzet.p
df 

http://www.febesz.eu/portal/sites/default/files/kiadvanyok/hulladekgazd.pdf 
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http://www.e-misszio.hu/images/stories/2013/hazipraktikak_2013%202.pdf
http://www.febesz.eu/portal/sites/default/files/vegyes/%C3%96KOTESZT_2014_2_0921_VEGLEGES.pdf
http://www.febesz.eu/portal/sites/default/files/vegyes/%C3%96KOTESZT_2014_2_0921_VEGLEGES.pdf
http://www.febesz.eu/portal/sites/default/files/kiadvanyok/ismertet%C5%91%20f%C3%BCzet.pdf
http://www.febesz.eu/portal/sites/default/files/kiadvanyok/ismertet%C5%91%20f%C3%BCzet.pdf
http://www.febesz.eu/portal/sites/default/files/kiadvanyok/hulladekgazd.pdf
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