
A 2021/2022-es tanév Ökoiskolai munkaterv PTE Babits Gimnázium 

A tevékenységek megvalósíthatósága illetve kivitelezése és ütemezése a járványügyi helyzet 

függvényében változhat. 

Tevékenység Felelőse Ütemezése, résztvevők 

ökoiskolai munkacsoport 

létrehozása 

Muráth Eszter, 

együttműködő 

kollégák, dolgozók 

2021. augusztus 31. 

A szelektív hulladékgyűjtés és 

az iskola bejárata előtti park 

öntözésének megszervezése a 

tanévre 

Diákönkormányzat 

Osztályfőnökök 

támogatják 

A diákönkormányzat a tanév első 

diákönkormányzati ülésén (2021. 

szeptember második hete) az éves 

munkatervben meghatározza az 

osztályok beosztását a tanévre. 

Osztályok 

Madárbarát iskola vagyunk: 

madáretetők és itatók 

karbantartása 

Stölkler Nándor folyamatosan 

Bekapcsolódás a Zöld Egyetem 

programjaiba 

Kapcsolattartó: 

Tarnai Gábor, Muráth 

Eszter, Pandur Anett, 

Száraz Tamás 

folyamatos 

Közösségi szolgálaton belül: 

PTE Botanikus kert, Misina 

Állatmenhely, Állatkert 

Tarnai Gábor, 

Kapcsolattartás: 

Botanikus kert: 

Vadicskó Judit, Misina: 

Polgár Rita 

osztályfőnökök 

folyamatos 

Iskolai kertek gondozása Tarnai Gábor 

folyamatos 

iskola tanulói, dolgozói 



Pécs Bike Maffiával való 

együttműködés. 

Havonta egyszer ételt főznek és 

szállítanak rászorulóknak. A 

kiszállításhoz szükséges nagy 

tejfölös doboz. A dobozok 

gyűjtésében segítjük őket. 

Esetleg várnak önkéntes 

kerékpáros segítőket is az 

osztáshoz (havonta néhány fő) 

Muráth Eszter 

(kapcsolattartás, 

gyűjtés koordinálása) 

DÖK (gyűjtés 

koordinálása) 

Iskola tanulói, dolgozói 

UNESCO-iskolai 

tevékenységek, kapcsolattartás 

a magyar UNESCO iskolákkal 

és a magyarországi 

bizottsággal, tanévenkénti két 

találkozón való részvétel 

Muráth Eszter 

UNESCO-koordinátor 

Egész tanévben. UNESCO 

koordinátorok országos találkozója 

ősszel és tavasszal. Pontos dátumok 

még egyeztetés alatt. 

Az iskola tanulóinak és dolgozóinak 

bevonása a programokba az 

UNESCO munkaterv alapján 

Együttműködés belföldi és 

külföldi iskolákkal (UNESCO 

iskolák, német cserekapcsolat a 

Gymnasium Dammé-val, 

Erasmus+) 

Hosszú Barbara, angol 

szakos kollégák, 

német szakos kollégák 

folyamatos, online kapcsolattartás 

10. C utazás 

9. C online kapcsolattartás 

Erasmus+ diák program 

Megvalósítás formája függ a 

járványügyi helyzettől 

Hulladékból alkotni - őszi 

kísérleti projekt: Fém kapszulák 

újrahasznosítása 

Horgas Karina (gyűjtés 

koordinálása, 

megvalósítás, kiállítás) 

Muráth Eszter (gyűjtés 

koordinálása) 

DÖK (gyűjtés 

koordinálása) 

Iskola tanulói 

Gyűjtés: 

2021. szeptember 

Megvalósítás: 2021. ősz 

Fuss a rákgyógyításért! Tarnai Gábor 

2021. szeptember 11. 

Jelentkező tanulók és tanárok 



Kutatók éjszakája, a Botanikus 

kert felkeresése 

Vadicskó Judit, Kovács 

Bálint 

2021. szeptember 24. 

NYEK osztály 

Passzold vissza, Tesó! Őszi 

kampány 

Muráth Eszter 

(koordinálás) 

Iskola tanulói és dolgozói 

Német nyelvű videók készítése 

az iskola fenntarthatóságra 

neveléséhez kapcsolódóan az 

iskola épületéről 

Muráth Eszter 

9. C 

2021. szeptember-október 

Kék túrázás Napja (Guinness 

Rekord kísérlet) 
Tarnai Dóra Jelentkező tanulók, tanárok 

A világ legnagyobb tanórája 

Muráth Eszter 

(regisztrálás) 

iskolavezetés 

Osztályfőnökök, 

bekapcsolódó 

szaktanárok 

2021. október 4-8. 

Iskola tanulói és tanárai 

osztálykeretek között, esetleg 

szakórai csoportokban 

Üvegház felújításának 

megtervezése, növényvásár, 

telefonról irányítható 

öntözőrendszer megtervezése 

Pintér Gergő 

Erre a tanévre előirányzott munka: 

2022. február-május 

10. E osztály 

Állatmenhelyek számára 

gyűjtések szervezése 

DÖK 

Patronáló tanárok: 

Németh Andrea, 

Székely Zsuzsanna 

A diákönkormányzat a tanév első 

diákönkormányzati ülésén (2021. 

szeptember 17.) meghatároz két 

időpontot a tanév során. Első 

kampány 2021. október 1-ig, 

másodok kampány időpontja még 

egyeztetés alatt. 

Fenntarthatósági Témahét 
Muráth Eszter, 

osztályfőnökök 
2022. április 



„Te szedd!” mozgalomban való 

részvétel tavasz 

Fenntarthatósági Témahét 

keretén belül 

DOK 

B-KBK-val 

2022. április 

Sportnap Diákönkormányzat 
A tavaszi Babits-napon, pontos dátum 

még egyeztetés alatt. 

Lepke Kert kialakítása az iskola 

udvarán 

Táblák elkészítése, hely, 

növényi fajok felmérése, 

beszerzése 

Vadicskó Judit 
NYEK osztály, 2022. tavaszától 

folyamatosan 

Fotódokumentáció készítése az 

iskola épületéről és udvaráról 

Ökoiskolai szempontok szerint 

DÖK 

fotószakkör 

fotószakkör, bekapcsolódó tanulók, 

dolgozók 

2022. tavasz, a diákönkormányzati 

napig megvalósul 

Szúnyogállomás Brózik Ágnes 

Biológia fakultációs tanulók 

Tavasztól szeptember végéig 

folyamatosan 

Turisztikai tábor Ágoston Vivien 

9. A 

2021. június 

Vizi tábor Tarnai Krisztina 

10 A 

2021. június 

Rekreációs tábor Bedőné Szűcs Tünde 

11. A 

2021. június 

 


