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Iskolánk továbbra is nagy hangsúlyt fektet a környezeti nevelésre. Távolinak vélt célunk, az 
„ÖKOISKOLA” cím elnyerése megvalósult.  

A 2019/2020. tanév során pályázatot nyújtottunk be az Ökoiskola cím elnyerésére. Ennek 
keretében feltérképeztük az eddigi tevékenységeinket, és kijelöltük céljainkat, feladatainkat. 

A pályázatot elnyertük. 2020. szeptember 1. - 2023 augusztus 31-ig viselhetjük a címet. 

2020. szeptember 1-től 2023. augusztus 31-ig viselhetjük ezt a címet. Kedvező feltétel 
intézményünk kertvárosi környezetben való elhelyezkedése, a településkörnyezet, iskolánk 
nagy udvara. 

 

Fenntarthatóságra nevelés  

a Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános Iskolában 

 

„Nem a Föld tartozik az emberhez, hanem az ember a Földhöz.  

Minden mindennel összefügg. Ami a Föld sorsa, az a fiainak is a sorsa” 

(Seattle indián törzsfőnök) 



 

Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk a Fenntarthatóságra nevelésre. A fenntarthatóság a 
nevelés-oktatás minden szintjén és minden formájában megjelenik. Olyan értékrendet 
képviselünk, mely a fenntarthatósággal kapcsolatos tevékenységeinket vonzónak és a jövő 
szempontjából értékesnek, elfogadhatónak tekinti.  

Célunk: környezettudatos állampolgárok nevelése, a környezeti ismeretek, az értékrend és az 
etikai ítélőképesség, attitűdök, készségek és képességek fejlesztése, a kritikai gondolkodás, a 
konfliktusok megfelelő kezelése, a személyes életviteli, egészségvédelmi szokások alakulását 
meghatározó döntések meghozatala. Célunk a szemléletformálás: a fenntartható fejlődés 
elveinek érvényesítése a nevelő-oktató munka során. 

Kiemelt célunk és feladatunk a természeti, környezeti, egészségvédelmi nevelés. Ennek 
kapcsán a környezettudatos gondolkodás kialakítása, a környezeti károk megelőzésére való 
törekvés. Az újrahasznosítás korunk egyik legfontosabb szükséglete. Számos 
tevékenységünkben megjelenik ez az elem. 

Lényeges szempont, hogy a tanulók és a szülők valamennyien kapcsolódjanak be a különböző 
fenntarthatósági programokba, projektekbe és képviseljék a fenntartható fejlődést, mely tovább 
erősítheti az eddig már kialakult jó partnerségi viszonyt. Ehhez kapcsolódik az élményközpontú 
tanulás biztosítása, melyre pedagógiai munkánk során folyamatosan törekszünk. 

 

„A legjobb iskola, amelyben egy ifjú ember megtanulhatja, hogy a világnak van értelme, 
a természettel való közvetlen kapcsolat.” 

(Konrad Lorenz) 

Tanítási órákon és tanórákon kívül is számos módon közelítünk a környezetvédelem, a 
környezeti nevelés, az egészségvédelem felé. 

Iskolánkban mindig is fontos volt a környezetvédelmi tevékenység. Komoly és értékes 
kísérletek folytak néhány évvel ezelőtt a természetes és az épített környezetünk világában. 

Egészségünk megóvása, a környező világ, a természetes és az épített környezetünk 
megismerése érdekében, a fenntarthatóság jegyében különböző, a tanév egészén átívelő 
programokat szervezünk a diákoknak, a bekapcsolódó szülőknek. 

Ezek a következőek: szabadidős séták, kirándulások, családi napok, osztályprogramok, 
versenyek, szakkörök, hagyományőrző rendezvények, tevékenységek, állatkerti napok, 
állatotthon látogatások, tanösvény túrák, jeles napok (Föld napja, Állatok világnapja, Madarak 
és fák napja, A Víz világnapja… ) akadályversenyek, felvilágosító előadások, könyvtári 



foglalkozások, tanulmányi, kulturális, szabadidős és sportversenyek, Ki mit tud?, 
tehetségnapok, Luca napi vásárok, angol és német nyelvi programok, idegennyelvi délutánok, 
nyelvi pavilonok, idegennyelvi hagyományőrző tevékenységek (Halloween-party, Szent 
Márton nap és felvonulás, elsősöket váró bemutatkozó foglakozások, vetélkedők, színdarabok, 
egyéb nyelvi programok), leendő elsősöknek Kakaó party és Csodavár programok, bütyköldék, 
kézműves foglalkozások, gyermeknapi rendezvények, kirándulások.  

Az iskolát a szülők segítségével folyamatosan rendben tartjuk, dekoráljuk. 

Gyakran tartunk tisztasági akciókat, versenyeket. Eben az évben havonként ellenőrizzük az 
osztályok rendjét, tisztaságát, a szelektív hulladékgyűjtést, a dekorációt és minden, a közvetlen 
környezetünk rendben tartását szolgáló tevékenységet. VÁNDOR ÖKO KUPÁVAL díjazzuk 
az arra érdemes osztályokat. Az elmúlt 60 évben nem  csak az intézmény területét tettük rendbe, 
hanem a település szemétszedését is többször megszerveztük. 

Az iskolaudvaron fákat, növényeket ültetünk, virágokkal díszítjük a környezetünket. Régi 
hagyományt elevenítettünk fel az utóbbi években: az elballagó nyolcadik évfolyamos diákok 
fát ültetnek az udvarra, és a gondozását az itt maradó negyedik évfolyamos diáktársaikra bízzák. 

A mindennapos testnevelés bevezetésével biztosítjuk a diákok számára a mindennapos 
mozgást, melyet kiegészítünk sportköreinkkel, a kötelező úszásoktatással és választható egyéb 
sportolási, mozgási lehetőségekkel. 

Az intézmény egész területén szelektíven gyűjtjük a hulladékot, amit szelektíven szállítanak el. 
Komposztáló található a kert területén. Kerékpártároló áll a tanulók és az iskola dolgozói 
rendelkezésére. Lehetőségünk van a csapadékvíz gyűjtésére. Folyamatosan gyűjtjük az 
elemeket, a kupakokat, és több éven keresztül gyűjtöttük a PET palackokat. 

Karácsony előtt ruha és játékgyűjtést szervezünk az arra rászorultaknak. Az egyik osztályunk 
anyák napján minden évben műsort adott az egyik idősotthon lakói részére. 

Kiemelt hangsúlyt fektetünk a balesetek megelőzésére, az egészségvédelemre (osztályfőnöki, 
szakórák, védőnői felvilágosító órák, DADA program, egészséges test, egészséges lélek, 
mindennapos mozgás, megfelelő higiénia, megfelelő táplálkozás). 

Szoros együttműködést alakítottunk ki a Tegyünk Együtt Rákospalota Kertvárosért 
Egyesülettel. (TERKE) Az évek során különböző közös programokban vettünk részt Pl.: 
sportpálya avató a szomszédos Vácrátót téri játszótéren, játszótér avatás a Tarpai téren, 
karácsonyi ünnepélyek, koncertek, gyermeknapi rendezvények, tűzoltó nap, mentős nap, 
növényültetés, szobanövények ajándékozása az iskolának, falfestmény pályázat. 

Több projektünk van jelenleg folyamatban: Pl. önkéntes, szülő által kezdeményezett 
udvarrendezési, kerítésfestési projekt, Zöldítő programok. Ezek keretében újabb fa- és 
növényültetési felajánlásokat kaptunk. Reményeink szerint rovarhotelek, madárodú építésre is 
sor kerülhet. 

Iskolánk különösen nagy gondot fordít a madarak védelmére. Madáretetők kihelyezésével 
biztosítjuk a téli időkben a madarak ellátását. Ezeket az etetőket tanítványaink illetve az iskola 
karbantartója készítette. Már visszatérő vendégként jelenik meg olykor-olykor a gyerekek nagy 
örömére egy vagy több bagoly. 



Az egyik tanteremben akvárium működik. A gyerekek feladata az akvárium lakóinak 
gondozása, etetése. 

Kísérletet végeztek az elsős gyerekek. Megfigyelték iskolai körülmények között egy lepke 
kifejlődést. 

Mindannyiunk kedvence az iskola kutyusa- Masni, aki egy szeretnivaló, nagyon jól nevelt 
kedves kis barát.  

Iskolánkban működik a Bogáncs Utcai Iskolásokat Segítő Alapítvány, mellyel folyamatos az 
együttműködés. 

Saját vállalás 

Az energiafogyasztás folyamatos figyelemmel kísérése, további takarékossági intézkedések 
megtétele, öko-munkacsoport létrehozása, öko-kommandó (diákönkormányzat), a 
környezettudatos magatartás és életvitel erősítése, problémamegoldó gondolkodás, kreativitás, 
ökoszemlélet fejlesztése, szülők erőteljesebb bevonása a programokba, udvar szépítésbe, 
kapcsolatok építése más ökoiskolákkal, igény esetén erdei iskola, környezetvédelmi, 
egészségvédelmi tábor szervezése, eddigi hagyományok új tartalommal való megtöltése, 
versenyek, szakkörök, szabadidős, sportprogramok, természetvédelmi túrák, kirándulások, 
pályázatok, projektek, egészségvédelmi előadások szervezése, képzéseken való részvétel, 
terepgyakorlatok, környezeti séták , kertek, farmok látogatása, komposztálás, növényültetés, 
kézműves foglalkozások, újrahasznosítás, iskolazöldítés épületen belül-kívül, vizsgálatok 
végzése (büfé, menza, hulladék kezelés útja), jeles napok, megemlékezések, akciók, könyvtári 
kutatómunka, digitális kutatómunka, Nemzeti  Parkok, múzeumok, állatkert látogatása, 
Határtalanul program, pályaválasztási tevékenység segítése. 

 

 

Környezeti nevelési programunkat nem csak a tanórákon, hanem tanórán kívül is igyekszünk 
megvalósítani. Kiemelt rendezvényünk a környezetvédelmi hét – KERT: Környezetvédelmi, 
Egészségvédelmi Rendezvénysorozat a Természetért, valamint a Fenntarthatósági témahét. 

E két hét keretében számos érdekes program megszervezésével irányítjuk rá a figyelmet a 
természetes és az épített környezetünkre. A hét programjai: nyitó műsor, az elkészült 
projektmunkákból kiállítás szervezése, előadások meghívott előadók részvételével, 
állatbemutató, kirándulások, kézműves foglalkozások: hulladékszobor készítés, zöldség- és 
gyümölcs szobrászat, gyümölcssaláta készítés, fűszerkert létesítés, futárjáték. 



Felelevenítve a régi hagyományt: a ballagó nyolcadikosok fát fognak ültetni, melynek 
védnökségét az ötödikes gyerekek vállalják. 

Iskolánk udvarára 32 facsemetét ültettünk. Létrejött az emlékkert. Két kis fűszerkertünket 
tovább bővítjük, melyet az életvitel és technika tantárgy keretében szándékozunk beültetni és 
folyamatos rendben tartásáról is igyekszünk gondoskodni. 

A környezet- és egészségvédelem jeles napjai. A természet-környezetvédelem és az 
egészségügy jeles napjairól a tanórákba beépítve, illetve külön programokat szervezve 
emlékezhetünk meg és tudatosíthatjuk a jelentőségüket. A nap jellegének megfelelő vetélkedőt, 
akciót vagy kirándulást szervezhetünk, illetve pályázatot írhatunk ki. 

Időpont Jeles napok 
Február 2. Vizes Élőhelyek   
Március 6. Nemzetközi Energiahatékonyság Nap   
Március 22. Víz Világnapja 
Március 23.  Meteorológiai Világnap 
Április 3. Csillagászati Világnap 
Április 4. Laboratóriumi Állatok Napja 
Április 7. Egészségügyi Világnap 
Április 22. Föld Napja 
Április 24. Kísérleti Állatok Védelmének Napja 
Május 8. Nemzetközi Vöröskereszt Napja 
Május 10. Madarak és Fák Napja 
Május 15. Állat- és növényszeretet napja (Magyarországon) 
Május 15. Nemzetközi Klímaváltozási Akciónap 
Május 18. Múzeumi Világnap 
Május 24. Európai Nemzeti Parkok Napja 
Május 31. Dohányzásmentes Világnap 
Június 5. Környezetvédelmi Világnap 
Június 8. Óceánok Világnapja 
Június 17. Világnap az Elsivatagosodás Ellen 
Június 21. A Nap Napja 
Június 25. Barlangok Világnapja 
Július 11.  Népesedési Világnap 
Augusztus 9. Állatkertek Napja 
Szeptember 16. Ózon Világnapja 
Szeptember 22. Autómentes Nap 
Szeptember 23.  Takarítási Világnap 
Október 1. Habitat Világnap 
Október 4.  Állatok Világnapja 
Október 8.  Madárfigyelő Világnap 
Október 8.  Természeti Katasztrófák Elleni Védekezés Világnapja 
Október 10. Lelki Egészség Napja 
Október 15. Nemzeti Gyaloglónap 
Október 16. Élelmezési Világnap 
Október 21. Földünkért Világnap 
Október 31.  Takarékossági Világnap 
November 17. Füstmentes Nap 



November 27. Fogyasztásszüneteltetési Nap 
December 1. AIDS elleni világnap 
December 29. Biodiverzitás Védelmének Napja 

 

Egyik 5. osztályos tanulónk országos első helyezést elért, díjnyertes  munkája.  

Ilyennek képzelte el a környezettudatos iskoláját 

 

 

 

Az egészségneveléssel, fenntarthatósággal kapcsolatos helyzetelemzés,  célok, feladatok 
meghatározása 

Terület Cél Feladat 
   

Belső környezet Biztonságos, az előírásoknak, 
szabványoknak, 
szabályzatoknak megfelelő 
belső környezet kialakítása 

Folyamatos felújítások, 
javítások, takarítás, 
fertőtlenítés, 

Belső környezet Az intézmény szépítése, 
hangulatos, esztétikus 
környezet kialakítása 

Falak festése, dekorálása, 
növényzet ápolása, élősarok, 
kialakítása, aquvarium 
telepítése, váltócipő 
viselésének javasolása 

Taneszközök Az egészségre nem veszélyes, 
környezetbarát anyagok 

Könyvtár, digitális eszközök, 
környezetbarát, 
újrahasznosított anyagokból 



használata, élménypedagógia 
biztosítása 

előállított alapanyagok(pl: 
technika és életvitel, vizuális 
kultúra) használata, 

Áram Energiatakarékosság Villanyok lekapcsolása, 
energiatakarékos izzók, 

Fűtés Energiatakarékosság Nyílászárók cseréje, megfelelő 
hőfok szabályozása,  
szellőztetés 

Víz Víztakarékosság Csapok elzárása, csapok, WC-k 
folyamatos karbantartása, 
tisztítása 

Csatorna Biztonságos, nem bűzös 
csatornarendszer 

Az elhasználódott, régi 
csatornahálózat felújítása 

Mennyezet Biztonságos mennyezetelemek A balesetveszélyes 
mennyezetelemek cseréje 

Aljzat Biztonságos aljzatelemek Az elrongálódott, sérült 
linóleum cseréje 

Udvar Biztonságos környezetben 
mozgás, játék, pihenés, 
kikapcsolódás 

Apródvár felújítása, 
megjavítása, homokozó 
telepítése, távolugró gödörbe 
friss homok hozatala, ennek 
folyamatos cseréje, focikapu 
átépítése, 

Kert A szabadidő kellemes 
környezetben való eltöltése 

Zöldítő, faültető projektek, 
virágok ültetése, fűszerkert 
telepítése, madáretetők, 
madárodúk létrehozása, 
rovarhotel telepítése, locsolás, 
gyomlálás, kertgondozás, 
metszés, bokrok , fák 
„egészségének” ellenőrzése 

Lombhulladék Újrahasznosítás Komposztálás 
Étkezés megfelelő mennyiségű és 

minőségű, az egészséges 
táplálkozást elősegítő ételek 

GMK-val, főzőkonyhával 
történő folyamatos egyeztetés 

Büfé Egészséges ételek, italok Folyamatos ellenőrzés, 
tapasztalatok, vélemények 
begyűjtése 

Légszennyezés Tisztább levegő Növények ültetése, gondozása 
Iskola környékének állapota Kutyapiszok nélküli, gondozott 

területek 
A közvetlen településkörnyezet 
kutyatartói figyelmének 
felhívása, (plakátok, rajzok, 
figyelemfelhívó táblák 
kihelyezése, Média) a körzet 
képviselőjével, az intézményi 
tanáccsal és a szülői 
közösségekkel történő 
eszmecsere, segítségkérés 

Kerékpáros és gyalogos 
közlekedés 

Biztonságos közlekedés Előadások, kerékpáros 
vetélkedők, rendőrség, 
közlekedésbiztonsági 
szakemberek  bevonása 

 



2.8.3 Erőforrások 
Belső erőforrások 

       Humán erőforrások      Feladat, szerepkör            Erősségek 

Iskolavezetőség                                         Támogatja az 
egészségfejlesztési és nevelési 
programot. A minőségi munka 
részeként értékeli az ilyen 
tevékenységet. Ösztönző 
rendszert dolgoz ki. Aktívan 
részt vesz az egyes 
programokon. 

Hiteles személyiségek a diákok 
és a pedagógusok számára. 

Tanárok 
 
 
 
 
 

Kidolgozzák, és tantárgyakba 
beépítve tanítják az egyes 
egészségfejlesztéssel és 
neveléssel kapcsolatos 
tartalmakat. 

Valamennyi szakos kolléga 
felvállalja a témával 
kapcsolatos feladatokat. 
Személyes példamutatás az 
egészséges életmód területén. 

Egészségnevelési 
munkacsoport 

Elkészíti a pedagógiai 
programnak megfelelően az 
éves egészségnevelési tervet, 
segíti és koordinálja annak 
megvalósítását. Dokumentációs 
és értékelő munkát végez, 
pályázatokat ír, kapcsolatot tart 
a külső erőforrásokkal. 

Összehangolja a munkát: 
témahét, versenyek, akciók, 
tréningek, egészségnap, stb. 

Osztályfőnöki munkaközösség Évfolyamokra lebontva 
foglalkozik az 
egészségneveléshez és a 
fejlesztéshez kötődő nevelési 
tartalmak feldolgozásával. 

Lehetőség van osztályközösségi 
szinten az aktuális témák 
azonnali megbeszélésére 
(életmód, egészséges 
táplálkozás, káros 
szenvedélyek, stb.). 

Gyermek- és ifjúságvédelmi 
koordinátor 

Az egészségnevelési munka-
csoport egyik vezetője. Segíti a 
tervező és szervezőmunkát. 

Napi kapcsolata van a 
diákokkal, az egyedi 
problémákat azonnal kezeli. 

Iskolaorvos, háziorvos, védőnő 
 

Tanulók életkorhoz kötött 
vizsgálata, szűrővizsgálatok, 
tanulási elsősegély. Ismereteket 
nyújt az életmód és a 
betegségek összefüggéseiről, 
„iskolai diagnózist” készít. 
Felvilágosító előadást tart a 
serdülőkori változások 
problémáról, a szenvedély-
betegségekről. Prevenciós 
tevékenységet folytat.  

Szakmai kompetencia, 
személyes ráhatás 

Iskolapszichológus A lelki eredetű problémák 
feldolgozásában segít. 
Osztályfőnöki órák tartása. 

Speciális szakmai felkészültség 



Technikai dolgozók Támogatják a tanári munkát, 
segítik az egészséges környezet 
megteremtését, biztosítják az 
egészséges táplálkozást, és 
annak körülményeit. 

Tisztaság, barátságos, kulturált 
környezet 

Diákok (1 – 8. évfolyam) A tervezett éves programban 
sokoldalúan vesznek részt, mint 
hallgatóság, tevékeny 
szerepvállalás, önálló kutatások, 
versenyek, stb. 

Valamennyi diák érintett – 
közösségi erő. Partnerség a 
felnőtt résztvevőkkel. 
Szemléletformálás. 

 

Külső erőforrások 

Szülői szervezet Programok segítése, 
támogatása, aktív részvétel. 

Közülük néhányan 
szakértelmükkel is segíthetik a 
programot.  

Tevékeny részvétel, az ő 
szemléletük is formálódik 

Szakszolgálatok Gyermekjóléti 
Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, 
Családsegítő, stb. 

Segítségadás konkrét 
államigazgatási ügyekben 

Felmérések készítése, szakmai 
rendezvények szervezése 

ÁNTSZ, Egészségügyi Szolgálat, 
Vöröskereszt 

Segítségadás az iskolai 
egészségvédelmi és fejlesztési 
munkához 

Egészségügyi programok 
szervezése és lebonyolítása 

Rendvédelmi szervek Bűnmegelőzési programok 
közös kimunkálása. Jogi 
gyermek és ifjúságvédelmi, 
rendészeti előadások tartása az 
iskolában 

Programok szervezése, 
lebonyolítása.  

Polgármesteri Hivatal 
alapítványai 

Szervezéssel, pályázataikkal 
segítik az iskola munkáját, az 
egészségvédelmi program 
megvalósulását. 

Pénzügyi támogatással segítik a 
táborok megvalósítását, a 
szabadidő egészséges eltöltését 

Külföldi kapcsolatok  Partneriskolákkal közös öko- és 
egészségfejlesztési program 
kidolgozása,  

Pénzügyi támogatás a 
programok megvalósításához. 
(pályázatok) 
Közösségi érzés, 
partnerkapcsolat 

 



Kapcsolatot kezdeményeztünk a Közép-magyarországi Zöld Kör-rel  
 

 

A Közép-magyarországi Zöld Kör “Bombini otthonra talál” címmel, kiállítást és intézmény 
zöldítést hirdetett budapesti és Pest megyei kisiskolás korú gyermekek részére. 
 A program tartalma:  
Az iskolákkal történt előzetes egyeztetés alapján a tanulók egy ingyenes, komplex foglalkozás 
sorozaton vehetnek részt, amely egy kiállításból, ahhoz kapcsolódó foglalkozásból és 
intézmény zöldítésből áll.  
Az 5 színes, játékos habkarton tablóból álló kiállítást egy hetes turnusokban állítják ki az 
intézményben. A kiállítás felállítása napján kapcsolódó foglalkozást tartunk, melynek célja, 
hogy a biztosított kiállítás, előadó és háttéranyagok segítségével a résztvevő gyerekek 
ismereteket szerezzenek a kertekben gyakran fellelhető beporzó rovarok, madarak és egyéb 
állatok jelentőségéről, játékos módon. Végül aktív tevékenységként a gyerekekkel együtt 
intézmény zöldítést végzünk, azaz madárodút/ itatót, rovarhotelt helyezük ki ,mézelő virágokat 
ültetünk.  
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