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1. Bevezetés 
 

A közoktatás napjainkban hatalmas kihívás előtt áll. A mindennapos tevékenységek mellett az oktatás 

szereplői számára a legfontosabb feladat a társadalom legfiatalabb tagjaiban kialakítani, megszilárdítani a 

fenntarthatóság iránti igényt, hogy felnövekedve maguk is segíthessék a válaszutak megtalálásában a 

szűkebb és tágabb környezetüket.  

Az elmúlt húsz évben a hazai pedagógiai módszertan nagyot lépett előre a fenntarthatóság fogalmának 

tisztázásával kapcsolatosan, továbbá a modernizációs folyamatokba való kapcsolódás tekintetében. A 

fenntarthatóság bármely definícióját tekintjük elfogadhatónak, abban egységesek az álláspontok, hogy a 

folyamat maga a három alrendszer (a környezet, a társadalom és a gazdaság) nélkül nem értelmezhető és 

nem működtethető. A közoktatás mindhárom alrendszerrel szoros összefüggésben van. Intézményünk 

kiemelt feladatának tekinti, hogy oktatási és nevelési munkája során a három alrendszer szoros kapcsolati 

rendszerével megismertesse a tanulóifjúságot, elindítva ezzel őket a modernizáció által támasztott 

követelmények útján. 

Ökoiskolai munkatervünk az intézmény Pedagógiai Programja és a tanévre vonatkozó Munkaterv 

szempontjait figyelembe véve készült. 

 

  



2. Az ökoiskola munkacsoport személyi feltételei 
 

2.1 Ökoiskolai munkacsoport tagjai 
 

 Keczeli László igazgató  

 Horváth Gergely Jenő igazgató-helyettes  

 Hegedüs Veronika oktató 

 Dohányné Végvári Anna Edit Osztályfőnöki munkaközösség  

 Őszi Gábor Lajos Természettudományi munkaközösség  

 Teveli Norbert Informatikai munkaközösség  

 Pap Mária Humán-testnevelési munkaközösség  

 Szabóné Győrfi Renáta Idegen nyelvi munkaközösség  

 Csapó Ivett Közgazdasági és ügyviteli munkaközösség 

 Fris Eszter DÖK vezető  

 DÖK képviselő 

 Szülői Munkaközösség 

 Tóth József technikai dolgozó 

 

2.2 Az intézmény infrastrukturális feltételei 

Iskolánk három épületben folytatja képzéseit. A főépület felújítása megkezdődött (pl.: napkollektorokkal 

való ellátása, homlokzati nyílászárok cseréje) és az idei tanévtől folyamatos, fenntartónk másik két 

intézmény mellett, teljes körű épületmodernizációt hajt végre. Az intézmény B épülete, 2021-re teljes 

átalakuláson esett át. Külső és belső modernizációja megtörtént. A C épület néhány éve kisebb belső javításai 

után, korszerűsítése 2022-től tervezett.  

Az iskola tantermei interaktív táblával, projektorokkal felszereltek, a modernizált épületünk informatikai 

eszközökkel való ellátása jelenleg zajlik. 

 

2.2 Célkitűzéseink 
 

 Elősegíteni a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását.  

 Megértetni a fogyasztás és a környezeti erőforrások kapcsolatát, a fenntartható fogyasztás elvét. 

 A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük hagyományainak, értékeinek megőrzésébe, 

gyarapításába.  



 Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére való törekvés 

váljék meghatározóvá.  

 A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, 

elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi szervezetekkel. 

 A piacképest szakképesítést nyújtó intézményként kiemelt hangsúlyt fordítani a fenntartható 

gazdálkodás megismertetésére.  

 

2.3 Oktatási-nevelési feladataink 
 

2.3.1. A fenntarthatóság pedagógiáját támogató tevékenységeink 
 

 A „jeles napokról” (Állatok világnapja, Vizes élőhelyek világnapja, Víz világnapja, Föld napja, 

Környezetvédelmi Világnap, Madarak és fák napja stb.) programokkal, versenyek és kiállítások 

szervezésével emlékezünk meg.  

 Az újrahasznosítható hulladékok közül egész évben szelektíven gyűjtjük a következőket: papír, 

PET-palack, műanyag kupak, elem.  

 Lehetőség szerint csatlakozni a „TeSzedd - Önkéntesen a tiszta Magyarországért” hulladékgyűjtési 

akcióhoz. 

 A lehetőségekhez mérten csatlakozni a környezettel, természettel kapcsolatos vetélkedőkhöz. 

 A tanulóifjúság szakmai tanulmányi versenyekre (OSZTV, 4forEurope, a Siker kulcsa, a PénzSztár, 

a 24 órás logisztikai verseny, az ÖTÖK, a Nagy Diák Pénzügyes Teszt, a Legyél te is pénzügyi 

junior klasszis, a JátéKincstár, a Bank/Code Tanulmányi Verseny, a Zsebpénzügyes vetélkedő).  

 Visszatérően egészségnevelési napot tartunk iskolánkban.  

 A tanulmányi kirándulásokat is minden tanévben beiktatják az osztályok az éves programjukba. 

 Az osztályszintű tanulmányi kirándulások mellett testvériskolai kapcsolatainkat is ápoljuk, továbbá 

rendszeresen részt veszünk a „Határtalanul” pályázatban, melynek köszönhetően iskolánk diákjai 

történelmi,- kulturális- és természeti értékeket ismerhetnek meg nem csupán a lakókörnyezetükből. 

(2 nyertes pályázat) 

 A fenntartható gazdaság működtetésére való nevelés során intézményünk kiemelt szerepet vállal, 

nem csupán városunkban, hanem régiónkban is a robotika népszerűsítésében és a szakmai 

ismeretanyag továbbadásában.  

  

 A „Noszlopy tükör” iskolaújság, a facebook oldal és az iskola youtube csatornájának működtetése. 

 Tematikus kiállítások szervezése a Noszlopy galériában. 

 



2.3.2. A Pedagógiai program megvalósításából adódó  

feladatok a tanév során 
 

 erkölcsi nevelés 

 kooperáció 

 önismeret fejlesztése 

 testi és lelki nevelés 

 környezettudatosság 

 kulcskompetenciák fejlesztése 

 felelősségvállalás 

 problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, logikai gondolkodás fejlesztése 

 tehetséggondozás - felzárkóztatás 

 társas kapcsolati kultúra fejlesztése 

 élethosszig tartó tanulás igényének kialakítása 

 korszerű szakképzés 

 

2.3.3. Intézményi nevelési feladatok 
 

 társas kapcsolati dinamikák elősegítése 

 környezettudatosságra nevelés 

 fenntarthatóságra nevelés 

 kompetencia alapú ismeretszerzés 

 konstruktív életvezetés - egészségtudatosság 

 tanulói kompetenciák fejlesztése 

 a felzárkózás segítése 

 tehetséggondozás 

 személyiségfejlesztés 

 tolerancia és empátia fejlesztése 

 magatartási, beilleszkedési és tanulási nehézségek enyhítését célzó módszerek alkalmazása 

 

2.3.4. Az ökoiskolai program célterületei 
 

 a fenntarthatóság mindennapokba történő beépítése 

 összefüggésrendszerek megismertetése a lokális és a globális szintek között „Cselekedj lokálisan, 

gondolkozz globálisan!” 



 környezettudatos magatartás kialakítása 

 az ökológia, a társadalmi és az alapvető emberi szükségletek közötti összefüggések megértetése 

 egészségtudat fokozása 

 

2.3.5. Egészség- és környezetneveléssel kapcsolatos feladatok 
 

 a személyes felelősségvállaláson alapuló környezettudatos magatartási forma kialakítása 

 a természeti és épített környezet, mint értéktudat kialakítása 

 a hétköznapi környezeti problémák megjelenítése (ivóvíz, szemetelés, levegőszennyezés, 

talajszennyezés) 

 „Most élsz” - helyes magatartási minták átadása, példamutatás 

 felelősségvállalás, önkéntesség 

 egészségtudatosság erősítése 

 a mindennapos sport szeretetének erősítése 

 

2.3.6. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 
 

 a konstruktív életvezetéshez szükséges készségek fejlesztése 

 a személyiség teljes kibontakoztatását elősegítő tevékenységi formák támogatása  

(tanulói támogatói kör kialakítása) 

 a környezeti ártalmak csökkentésére irányuló prevenciós feladatok megvalósítására irányuló 

törekvések 

 a tanulók testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi és gyakorlati képességeinek komplex fejlesztése 

„Gondolkodom tehát vagyok!” 

 

  



3. Az éves munkaterv kiemelt feladatai 
 

NAPTÁRI TERV 2021/2022. tanév 

Dátum Esemény Felelős 

vezető 

közreműködők Indikátorok 

augusztus 23. 
Alakuló értekezlet: PP 

módosításainak véglegesítése KL oktatói testület Jegyzőkönyv 

augusztus 23-

30. 

munkaközösségi értekezletek HGJ, LEK 
munkaközösség- 

vezetők 

munkaközösségi 

beszámoló 

 

augusztus 

 

25-

30.. 

Gólyatábor KL DVA részt vett 9. osztályos 

tanulók száma 

munkaközösségi értekezletek 

Ökoiskola munkacsoport 

kialakítása 

HGJ, LEK 
munkaközösség- 

vezetők 

Jegyzőkönyv 

szeptember 1. első tanítási nap, évnyitó KL DVA - 

szeptember 9. 
Munkaközösségi 

munkatervek 

leadása 

KL 
munkaközösség- 

vezetők 

munkatervek 

szeptember 9. 
10. évfolyam 

Újvárfalvára kirándul, 

felnőttoktatás indítása 

KL 
10-es 

osztályfőnökök 

Szervezett utazás a 

Noszlopy Kúriába 

(tanulólétszám) 

szeptember 15. 
tantestületi nyitó 

értekezlet, 

munkatervek 

elfogadása 

KL oktatói testület jegyzőkönyv 

 

szeptember 

 

15. 

 

DÖK alakuló ülés 

 

KL 

 

FE 

jegyzőkönyv 

szeptember 23. 
Szülői értekezlet 

9-es 16:30, többi osztály: 17:00 
KL 

DVA, 

osztályfőnökök 

 

szeptember-

október 

 
Lelki egészség ápolása (Indít 

közalapítvány foglalkozásai) 
HGJ 

Indít 

közalapítvány-

osztályfőnökök 

csoportfoglalkozások, 

bevont tanulók 

 

október 

 

1. 
Ökoiskola munkaterv 

kialakítása, tanmenetek 

leadása, tehetséggondozók 

szervezése 

 

HGJ, LEK 

munkaközösség- 

vezetők, G-TA, 

ŐG 

Tanmenetek 

Ökoiskola munkaterv 

október  4. 
Állatok világnapja 

Természset-

tudományos 

munkaközösség  

HV, BM Komlex 

természettudományos 

óra keretében 

megemlékezés a 

világnapról (ppt) 



Dátum Esemény Felelős 

vezető 

közreműködők Indikátorok 

október 6. Aradi vértanúk megemlékezés KL 
oktatói testület, 

tanulók 

Iskolai 

ünnepség 

október  10

.  

Iskola udvar rendezése, 

virágok ültetése a kerti ládákba 

LEK 
osztályfőnökök, 

munkaközössé

g 

vezetők  

Virágok 

kiültetése 

október 13

. 

Nyílt nap KL PZ, LEK, HGJ 8. osztályos 

tanulók fogadása 

(tanulólétszám) 

 

október 

 

20

. 

középfokú felvételihez 

tanulmányi területek 

meghatározása, felvételi 

tájékoztató megjelenése a 

honlapon 

 

KL 

 

HGJ 

honlapon történő 

megjelenés 

 

október 

 

21

. 

Gólyácska, a 9. 

évfolyam 

bemutatkozása 

 

KL 

 

9. OF 

9. évfolyamos 

tanulók 

október 22

. 

megemlékezés október 23-ról PM 
oktatói testület, 

tanulók 

Ünnepi műsor 

(iskolai 

youtube 

csatornán 

keresztül) 

október 22

. 

szünet előtti utolsó tanítási nap KL   

november 2. szünet utáni első tanítási nap KL   

november 19

. 

Az országos 

kompetenciamérés adatainak 

beküldése az OH-ba 

LEK G-TA Kompetencia 

mérés 

dokumentumai 

november 24

. 

Cser Marianna Kiállítás 

megnyitó Noszlopy Galéria 
PM Humán 

Munkaközösség 

Ünnepélyes 

kiállítás 

megnyitó 

december 9. munkaértekezlet KL oktatói testület  Jelenléti ív 

december 20

. 

Nyugdíjasok karácsony KL Lovag Anita Karácsonyi 

műsor 

december 21

. 

szünet előtti utolsó tanítási nap    

január 3. szünet utáni első tanítási nap,    

január 20

. 

félévi osztályozó értekezlet KL oktatói testület  

január 21

. 

első félév utolsó napja    

január 28

. 

tanulók és szülők tájékoztatása 

a  félévi eredményekről 
KL osztályfőnökök ekréta-félévi 

értékelések 

február 2. félévi tantestületi értekezlet KL tantestület jelenléti ív, 

jegyzőkönyv 

 

február 

 

4. 

 

Szalagavató 

 

KL 

 

DVA 

Ünnepi műsor 



február 10

. 

Szülői értekezlet KL DVA  

február 15

. 

jelentkezés érettségire és 

szakmai vizsgára 

KL, 

HG

J, 

LE

K 

osztályfőnökök  

február 18

. 

Jelentkezési lapok beérkezése 

az általános iskolából KL Ivánfi Csabáné  

február 18

. 

Alapítványi Bál KL 
  

 

február 

 

25

. 

megemlékezés a 

kommunista diktatúrák 

áldozatairól a 

történelem órák keretén belül 

 

HGJ 

 

szakos oktatók 

tanórák tematikája 

február 25

. 

érettségi összesítő 

jelentés 

megküldése 

KL HGJ  

március  
Víz világnapja 

HV  Iskolai dekoráció 

készítése, 

bemutató anyag  

március 7-

11

. 

PÉNZ7 KL szakos oktatók projekt 

rendezvények 

fotódokumentáci

ója, 

megvalósított 

projektek 

március 9. munkaértekezlet KL oktatói testület jelenléti ív 

március 10

. 

Pályaorientációs nap, 

110. évfordulós 

rendezvények 

KL oktatói testület Ünnepi műsor, 

fotódokumentáci

ó 

március 11

. 

Diáknap, március 15-i ünnepség KL FE, G-TA Ünnepi műsor, 

fotódokumentáci

ó 

március 15

. 

Városi rendezvények KL 9. évfolyam Fotódokument

áció 

március 26

. 

Munkanap áthelyezés. On-

line       oktatás hétfői órarend 

szerint 

KL oktatói testület  

április  
Föld világnapja 

HV Természettudományos 

mk 

Dekoráció, 

bemutató anyag, 

kirándulás 

szervezése 

 

április 

 

13

. 

Megemlékezés a Holocaust 

áldozatairól magyar nyelv és 

irodalom órákon 

 

HGJ 

 

magyar oktatók 

Ünnepi műsor 

április 13

. 

munkaértekezlet KL HGJ, LEK jelenléti ív 



 
 

Dátum Esemény Felelős 

vezető 

közreműködők Indikátorok 

 

 

április 

 

 

13

. 

szóbeli érettségi, ágazati 

alapvizsga és OKJ-vizsgatételek 

leadása 

 

KL 

 

HGJ, LEK 

 

10.és 11. 

évfolyamosok 

jelentkezése emelt 

szintű felkészítőre 

 

HGJ 

10. és 

11. 

osztályos 

osztályfőnökök 

tanuló létszám 

április 
19-

24. 

Határtalanul 

pályázat-Erdély 
IA Kísérő 

tanárok 

A programba 

bevont tanulók 

létszáma, 

fotódokumen-

táció, 

beszámoló 

április 20. Szünet utáni első tanítási nap 

   

április 
20- 

05.

03. 

Kompetenciamérés KL G-TA  

 

április 

 

28. 

 

Ballagási próba 

 

KL 

 

osztályfőnökök 

 

 

április 

 

28. 

 

12.és 13. évfolyamosok 

osztályozó 

konferenciája 

 

KL 

 

oktatói testület 

 

 

április 

 

29. 
12. és 13. évfolyamosok utolsó 

tanítási napja, on-line hirdetés 

1-3. órában 

 

KL 

 

HGJ, LEK 

 

április 30. ballagás 9:00 KL DVA Ballagási ünnepség 

május  Madarak és fák napja Termtud. 

mk 

HV Udvarrendezés, virágosítás 

osztályok bevonásával 

május 2-

16. 

írásbeli érettségik KL HGJ  

május 27. NETFIT eredményeinek 

feltöltése 

KL testnevelők  

május 30- OKJ szóbeli vizsgák    

június 1. 
Írásbeli érettségi 

dolgozatok 

megtekintése 

KL HGJ  

június 6. Pünkösd    

június 6- Szóbeli OKJ-vizsgák LEK vizsgáztatók  



 
 

június 14. 
osztályozó konferencia 

9-11. 

évfolyamon 

KL oktatói testület  

június 15. Sportnap KL testnevelők  

június 20. Évzáró, bizonyítványosztás KL HGJ  

június 13-

24. 

szóbeli érettségik KL HGJ  

június 16-

22. 

Ágazati szakmai 

alapvizsgák 

nappali tagozaton 

KL LEK, PZ  

június 30. Tantestületi kirándulás HGJ oktatói testület  

július 4. év végi tantestületi értekezlet KL oktatói testület  

augusztus 22-

23. 

Javítóvizsgára 

felkészítő 

konzultáció 

KL oktatók  

augusztus 22. 
pedagógusok nyári 

szabadságának 

utolsó napja 

   

augusztus 23. alakuló értekezlet KL oktatói testület  

augusztus 24. javító vizsga KL HGJ  

augusztus 25. javító vizsga KL HGJ  

augusztus 26-

31. 

munkaközösségi értekezletek KL oktatói testület  

augusztus 29. kibővített vezetőségi értekezlet 
KL

, 

H

GJ

, 

LE

K, 

PZ 

munkaközösség- 

vezetők, DÖK 

 

 

 

Tanítás nélküli munkanapok felhasználása: 

Tavaszi érettségi írásbeli vizsgák (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem) 3 

nap   (május 2-4) 

Szakmai érettségi napja 1 nap (május 11.) 

Emeltszintű informatika érettségi gyakorlati vizsga 1 nap (május 16.) 

DÖK diáknap 1 nap (március 11.) 

Pályaorientációs nap 1 nap (március 10.) 



 
 

 

 

 


