
 

 

 

 

 

Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola 

Ökoiskolai munkaterv 

beszámoló 2015 – 2016. 
Nyíregyháza, 2016. április 26. 



Kiemelt feladatok voltak                                                                                                                                                                                                  

Határidő Feladat Felelős 

folyamatos 
1. A 2015. évben nyertes TÁMOP pályázatunkban meghatározott feladatok, 

programok, rendezvények folyamatos szervezése és lebonyolítása 

a programfelelősök, öko - 

munkacsoport 

     folyamatos 
2. Az iskola belső és külső udvarának folyamatos tisztántartása, az itt lévő 

zöld felület, fák és cserjék gondozása 
technikai alkalmazottak 

folyamatos, de az 

aktuális jeles nap 

előtt legalább két 

héttel a program 

részletes 

kidolgozása, 

ismertetése, 

megbeszélése 

3. Az intézmény profiljához kapcsolható zöld jeles napok megünneplése, az 

ezeket segítő rendezvények, programok, versenyek lebonyolítása 

 

munkaközösség vezetők, öko - 

munkacsoport 

a pályázati 

kiírásnak 

megfelelően 

4. Pályázatok figyelése és megírása a környezeti nevelés témakörében 

 
a kijelölt pályázati felelősök 

folyamatos, 

illetve igény 

szerint 

5. A környezeti nevelés területén együttműködés és lehetőség biztosítása a 

kölcsönös tapasztalatszerzésre, - cserére a hasonló profilú városi és megyei 

oktatási intézmények, cégek, vállalatok és civil szervezetek bevonásával 

 

öko - munkacsoport 

május 6. Zöld Nap a Westsikben - Környezeti nevelési projektnap szervezése öko - munkacsoport 

folyamatos, 

illetve május 

7. Szelektív hulladékgyűjtés 
öko – munkacsoport 



Szemléletformáláshoz kapcsolódó feladatok voltak 

 

                                                                                                                                                                                           

Határidő Feladat Felelős 

folyamatos 
1. Az iskola külső részén és a belső udvaron lévő zöld felületek, növények 

(fák, cserjék, lágyszárúak) gondozása 
technikai dolgozók 

aktuális 

jelentkezés és 

részvétel 

2. A környezeti nevelés területén - témanapok, témahetek szervezése, 

országos, megyei és városi környezet- és természetvédelmi versenyeken, 

akciókban, kampányokban történő részvétel 

szaktanárok, öko – munka-

csoport 

május 3. „Te szedd hulladékgyűjtési akció” lebonyolítása Szabolcsiné Kékes Katalin 

folyamatos 

4. Együttműködés az intézmény fenntartójával az ésszerű és 

energiatakarékos működtetés folyamatos javítása érdekében; Zöld Őrjárat 

működtetése 

az intézmény vezetése, DÖK-

segítő tanár, DÖK-elnök, öko – 

munkacsoport 

szeptember és 

január, tanév végi 

érteléssel 

5. Az iskolai büfében és a kihelyezett automatában egészséges élelmiszerek 

és környezetkímélő termékek árusítása 

az intézmény vezetése, az 

iskolai büfé üzemeltetője 

folyamatos 

6. Az intézmény honlapján folyamatosan megjelennek a fenntarthatósággal 

és a környezeti neveléssel kapcsolatos információk, pályázatok, hírek, 

aktualitások, akciók, a természetismereti és környezetvédelmi versenyek 

felhívásai, eredményei  

Katona Gábor rendszergazda 

 



Az intézmény környezeti és fenntarthatóságra nevelésének 

munkaterve 2015-2016 

I./ Folyamatos programok voltak                                                                                                                                                                                                           

Időpont Feladat Felelős 

 

 

 

 

 

folyamatos 

 

 

 

 

 

1. Az iskola külső részén és a belső udvaron lévő zöld felületek, 

növények (fák, cserjék, lágyszárúak) gondozása 

2. Az aula, a folyosók és az osztálytermek növényeinek ápolása 

3. Környezetbarát iskola működtetése - környezeti szempontból előnyös 

beszerzések, munkák engedélyezése, környezetbarát termékek, 

eljárások, eszközök használata (víztakarékos berendezések, 

környezetbarát tisztítószerek használata stb.) 

4. Az intézmény energiatakarékos üzemeltetése – a hulladékmennyiség, 

víz- és energiafogyasztás csökkentése 

5. Az iskolai büfében és a kihelyezett automatában egészséges (pl. 

gluténmentes, teljes kiőrlésű termék, friss gyümölcs) és 

környezetkímélő termékek (pl. papírcsomagolás) is egyre inkább 

kaphatók legyenek 

6. Kerékpár tárolók biztosítása és szükség esetén újak kialakítása 

7. Az iskolai laboratórium eszközkészletének továbbfejlesztése 

8. az egyes tantárgyi tartalmak helyett inkább az egymással szoros 

kapcsolatban lévő kérdéskörök tantárgyközi megközelítése, több 

oldalról történő feldolgozása, vizsgálata legyen a fő cél 

 

1. Karbantartók 

2. Takarító személyzet, 

tanulók 

3. Igazgató, gazdasági 

vezető 

4. Igazgató, gazdasági 

vezető 

5. Büfé üzemeltetője 

6. Karbantartók 

7. Igazgató, szaktanárok 

8. Szaktanárok 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

folyamatos 

 

9. A laboratóriumban a környezeti neveléssel, fenntarthatósággal 

kapcsolatos vizsgálatok, feladatok, kísérletek megvalósítása 

10.  Kapcsolat kialakítása ökoiskolákkal, helyi zöld civilszervezettel,  

      nemzeti parkkal és együttműködés a fenntarthatóság pedagógiája  

      terén 

11.  Info-kommunikációs technológia, a világháló használata –   

 adatbázisok, információk, globális összefüggések megértése 

12.  Hazai és nemzetközi környezeti- és természettudományos nevelési  

 programokhoz történő kapcsolódás 

13.  Gyalog, ill. kerékpárral könnyen elérhető, helyi természeti  

 környezet (a Bujtosi – tó) rendszeres látogatása, tanulmányozása. 

14.  Az intézmény honlapján kialakításra kerül a fenntarthatóság  

 pedagógiájának szentelt rovat 

15.  Az iskola weblapján folyamatosan nyomon követhető a  

 fenntarthatóságra nevelési program megvalósulása 

16.  Az iskolapolgárok diákok, pedagógusok, egyéb alkalmazottak  

 gondnokságot vállalnak az intézmény környezetében lévő  

 természeti értékek felett (fák, cserjék, zöld terület) 

17.  Az iskola részt vesz a település környezetvédelmi programjának  

 végrehajtásában 

18.  A szelektív hulladékgyűjtés tovább folytatása, a gyűjtőedényeket a  

 helyi szolgáltató partnerség keretében már korábban biztosította 

19.  Az intézményre jellemző egyedi profil, sajátos arculat kialakítása – a 

forma, tartalom és funkció összhangjának, egymásra épülésének 

kialakítása 

20.  Pályázatfigyelés és a környezeti nevelés témakörében kiírásra kerülő 

      pályázatok letöltése, megírása, benyújtása  

 

9. Szaktanárok 

10.  Öko-munkacsoport 

11.  Szaktanárok, informatika 

tanárok 

12.  Szaktanárok 

13.  Öko-munkacsoport 

14.  Szaktanárok, 

rendszergazda 

15.  Szaktanárok, 

rendszergazda 

16.  Iskolapolgárok 

17.  Igazgató. öko- 

munkacsoport 

18.  Iskolapolgárok 

19.  Iskolapolgárok 

20.  Igazgató. öko- 

munkacsoport 

 

 

 

 



II./ Állandó rendezvények voltak 

 

 

október 16. 
1. Élelmezési Világnap – A  Kenyér Világnapja, irodalmi megemlékezés az 

iskolarádióban  és kiállítás szervezése az aulában 

Szakmai munkaközösség, Rácz 

Mariann 

október 2. Krúdy megemlékezés – kapcsolódás a gasztronómiához Pásztor Ágnes 

december 18. 3. Karácsonyi Forgatag és ünnepség az aulában 

Dr. Lakatosné Engli Valéria, 

Reál és Tarhonics Beáta Humán 

munkaközösség 

január 22. 4. A Magyar Kultúra Napja 

Csorba Erzsébet Osztályfőnöki 

munkaközösség és a, Reál 

munkaközösség 

február 15-19. 5. Dohányzás Ellenes Témahét az intézményben 
Farkasné Szilágyi Zsuzsa, Deák 

Szilvia, File Attiláné 

március 22. 6. A Víz Világnapja 
Magyar Ferencné, Borszéki 

Péter 

április 11.  7. A Költészet Napja Reál és humán munkaközösség 

április 22. 8. Megemlékezés a Föld Napjáról  
Szabolcsiné Kékes Katalin, 

Magyar Ferencné 

április 28. 9. A „Te szedd hulladékgyűjtési akció” lebonyolítása Szabolcsiné Kékes Katalin 

  



II./ Állandó rendezvények voltak 

 

 

Időpont Feladat Felelős 

május 27. 10.  A Kihívás Napja sportrendezvényei Szabolcsiné Kékes Katalin 

május 
11. Iskolai csapat részvétele a GREEN TISZK elnevezésű 

környezetvédelmi vetélkedőn 
Virók Ernő 

május 30 - június 

03.  
Westsik Napok – sport, kulturális és egészséges életmódra neveléssel 

kapcsolatos rendezvények 
 

 12. Iskolai Egészségnap megrendezése 
Külső előadók, Drotárné Koczka 

Erika védőnő 

 
13. Sportrendezvények - nemzetközi fiú labdarúgó torna, lány kispályás 

labdarúgó és fiú floorball torna 

Testnevelő tanárok - Szabolcsiné 

Kékes Katalin, Borszéki Péter, 

Virók Ernő 

 

14. Diáknap - tanár - diák mérkőzések, főzőverseny, sportbemutató 

(amerikai futball), érdekes sportágak (lengőteke, petangue, darts, lábtenisz), 

környezeti neveléssel kapcsolatos film vetítése (Kellemetlen igazság – Al 

Gore) 

Testnevelő tanárok, DÖK segítő 

tanár, DÖK - elnök 

 

 15. Vers- és prózamondó verseny, idegen nyelvi projektnap 
Nagy Szabolcs, Reál 

munkaközösség 

 16. Westsik Kupa – Intézményi amatőr horgászverseny Versenybizottság 



 

 

 

III./ Havonként az alábbi rendezvények, programok, események 

kerültek elbonyolításra  

 

Időpont Feladat Felelős 

                                                                                                                                                                                                           

 

augusztus 

 

 

1. Munkaközösségek munkaterveinek elfogadása, elkészítése 

 

2. A reál munkaközösség éves munkatervének elfogadása, benne a 

környezeti és fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos rendezvények, 

 

3. Az intézmény Pedagógiai Programja részét képező környezeti és 

fenntarthatóságra nevelés elveinek kidolgozása (l., melléklet) 

 

4. A Pedagógiai Program és mellékleteinek elfogadása 

 

1. munkaközösségek  

2. a munkaközösség tagjai 

3. Virók Ernő 

4. tantestület, Dr. Rubi 

Ferenc igazgató 

  



Időpont Feladat Felelős 

 

 

 

szeptember 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Az iskola környezeti nevelési programjának aktualizálása (l. 

melléklet) 

2. Az éves öko - munkaterv elkészítése (l. melléklet) 

3. A munkaterv egyeztetése a DÖK-kel és a Szülői Munkaközösséggel  

4. A DÖK szerepe az ökomunkatervben szereplő szakmai programok 

megvalósításában 

5. A DÖK-ön belül működő „zöld” DÖK munkacsoport megalakítása, 

működtetése 

6. 09. 28. KÖKI – Környezetvédelmi Ki-Mit-Tud?  megszervezése, 

lebonyolítása (l., melléklet) 

7. 09. 11, Kutyás bemutató (l., melléklet) – TÁMOP pályázat 

8. Öko - munkacsoport megalakítása 

 Virók Ernő, a munkacsoport vezetője 

 Farkasné Szilágyi Zsuzsa, Reál munkaközösség 

 Suta György, Humán munkaközösség 

 Gönczi András, Szakmai munkaközösség 

9. Tanórai tanulmányi séta. tereptani ismeretek („outdoor learning”) – 

az iskola külső része és a belső udvar növény- és állatvilágának 

feltérképezése, az őszi aszpektus megismerése céljából 

 

10.  Részvétel az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon 

 

11.  Nevezés a városi diákolimpiai versenyekre, bajnokságokra 

 

      1-2. Virók Ernő 

3. Suta György DÖK, Büdszenti 

Csabáné 

      4-5. Suta György, DÖK 

      6-7. Pék Éva 

8 .Dr. Rubi Ferenc igazgató, 

Virók Ernő 

    9. Virók Ernő 

10. Szakmai munkaközösség, 

Kiss Attila 

11.Szabolcsiné Kékes Katalin, 

Borszéki Péter, Virók Ernő 

 

 

  



Időpont Feladat Felelős 

 

 

 

szeptember 

 

 

 

 

 

 

     12. Részvétel a Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskola „Tölgy az   

           otthonunkban” elnevezésű városi rajzpályázatán (l.,  melléklet –  

           Ökorendezvények) 09. 21. 

 Az Év Fája 2015-ben a kocsányos tölgy volt 

 a tölgy, mint díszítő elem, szabadon választott technika 

 Dékmár Hanna 12/A osztályos tanuló III. helyezést ért el  

 Felföldi Júlia 10/Pék 2, Horváth Cintia 11/A és Szondi Piroska 11/A 

osztályos tanulók pedig a IV-X. helyezést elért tanulók között 

végeztek 

 

     13. Egészségnap és Gasztro Show, 09. 24., l., melléklet . Fényképek 

 helyszín – az iskola belső udvara és az aula 

 előkészítés, ételkészítés  

 kóstoló 

 előadás, kóstoló 

 

       

12.  Virók Ernő 

 

 

 

 

13. Szoboszlai Gyula, Cziránku 

István mesterszakács 

  



Időpont Feladat Felelős 

 

 

 

 

 

október 

1. A XIX. Erdők hete alkalmából a Nyírerdő Zrt. szervezésében 

2015. október 3-án, szombaton délelőtt 10.00 órától NYÍRERDŐ 

NAP került lebonyolításra a Sóstói-erdő Erdei tornapályáján. A 

különféle erdei programok mellett (tájékozódási futás, 

lovaskocsizás, íjászat, madárgyűrűzés, stb.) itt kerültek átadásra a 

városi rajzpályázat helyezettjei számára a jól megérdemelt 

elismerések, ahol intézményünket az előző oldalon már említett 

négy tanuló képviselte. 

2. TÁMOP pályázat keretében intézményünk tanulói a Hortobágy – 

Mátai Fecskeház Erdei Iskolában tölthettek három napot, ahol 

megismerték az itt folyó tanulásszervezési módszereket és 

különféle ökoiskolai programokon vehettek részt. A program 2015. 

október 7-8-9., szerda-péntek, napokon került lebonyolításra. A 

teljes létszám: 35 fő volt, 32 tanuló, 2 kísérő tanár és egy 

autóbuszvezető. A részletes programokat és az ezekkel kapcsolatos 

tanári összegzést a melléklet tartalmazza. 

3. Kiállítás szervezése és egy rövid megemlékezés az iskolarádióban 

a Kenyér Világnapja alkalmából 

4. A Magyar Diáksport Napja – 2015 m-es futás teljesítése 

osztályonként az intézmény körül 

5. Részvétel a városi diákolimpiai versenyek, bajnokságok őszi 

fordulóinak mérkőzésein, versenyein 

6. Tanulmányi séta, tereptani ismeretek („outdoor learning”) – az 

iskola külső része és a belső udvar növény- és állatvilágának 

feltérképezése, megismerése 

1. Virók Ernő 

2. Szalóczi Nikoletta, Virók 

Ernő 

3. Szakmai munkaközösség 

4. Testnevelő tanárok 

5. Testnevelő tanárok 

6. Virók Ernő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Időpont Feladat Felelős 

 

 

 

október 

 

 

 

 

 

7. A Bujtosi- tó, mint helyi természeti környezet élővilágának 

tanulmányozása - őszi madárvonulás, őszi madárvendégek 

felismerése, tanulmányozása 

8. Esztétikus osztálytermek kialakítása, díszítése 

9. Krúdy megemlékezés – kapcsolódás a gasztronómiához 

10. Intézményünk 3 fős csapattal 2015. október 6-án benevezett az 

„Okoskuka” – „Tegyük együtt szelektíven” elnevezésű városi 

középiskolai sorversenyre. Az ötfordulós szabadtéri verseny a 

szelektív hulladékgyűjtés és a környezet iránti felelősség 

fontossága kapcsán került meghirdetésre. A sorverseny, amely a 

hulladékkezeléshez és a környezetvédelemhez kapcsolódó tárgyak 

felhasználásával került volna lebonyolításra, végül is valószínűleg 

a jelentkező és érdeklődő csapatok hiányában elmaradt. 

11.  Az „Esélyt az Ifjúságnak” Alapítvány meghirdette Parlagfű - 

mentesítés, Közös érdek, közös felelősség elnevezésű megyei 

környezetvédelmi versenyt. A verseny felhívásában ismertették 

annak részleteit, illetve a jelentkezés módját és feltételeit, a 

lebonyolítás módját és a szükséges technikai tudnivalókat. 

12.  10. 21. Iskolánk „a Westsik Ürömei” elnevezésű háromfős 

csapatával benevezett a fent említett versenyre. 

13.  Hulladékkezeléssel kapcsolatos előadások és vetélkedők –  

TÁMOP pályázat (l., melléklet – Hulladékkezelés) 

 

7. Virók Ernő 

8. Osztályok, osztályfőnökök 

9. Reál munkaközösség, 

Pásztor Tamásné 

10.  Virók Ernő 

11. Virók Ernő 

12.  Virók Ernő 

13.  Pék Éva 

 

 

 

 

  



Időpont Feladat Felelős 

 

 

 

november 

1. Őszi túra a Sóstói – erdőben 

2. Madáretetők készítése és telepítése az iskola udvarában 

újrahasznosított anyagokból 

3. A madáretetőt kihelyező osztályok időjárástól függően tavaszig 

gondoskodtak a szükséges madáreleségről 

4. A Bujtosi- tó, mint helyi természeti környezet élővilágának 

tanulmányozása - őszi madárvonulás, őszi madárvendégek 

felismerése, tanulmányozása 

5. Iskolánkban 2015. november 16-20-ig került bemutatásra a Magyar 

Környezeti Nevelési Egyesület (MKNE) által elkészített Herman 

Ottó Vándortanösvény. A Tanösvény bemutatta Herman Ottó 

életútját és tudományos kalandozásainak állomásait. A különféle 

dobozokban 25 féle játék kellékei voltak megtalálhatók, melyek 

közül a madarakkal kapcsolatosak voltak a legérdekesebbek a 

tanulók számára, amelyek új élményeket jelentettek számukra. A 

játékgyűjteményben olyan játékok is voltak, amelyeket nem csak 

az iskolában, hanem később esetleg az erdőben, folyóparton, vagy 

éppen osztálykiránduláson is játszhatnak a tanulók egymás között. 

6. Intézményünk benevezett a Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági 

Szakképző Iskola „Természetbarátok” munkaközössége által 

meghirdetett országos természetismereti vetélkedősorozatra: I. 

forduló – 50 kérdésből álló feladatsor kitöltése, II. forduló – 

irodalmi műalkotás (vers, vagy próza a természetről) és ehhez 

illusztráció készítése, III. forduló - vetélkedő élőben a helyszínen 

1. Virók Ernő 

2. Karbantartók, tanulók 

3. Osztályok, tanulók 

4. Virók Ernő 

5. Bárdos Erzsébet igazgató-

helyettes, Virók Ernő 

      6. Virók Ernő 

  



Időpont Feladat Felelős 

 

 

 

november 

7. 11. 02. Az „Esélyt az Ifjúságnak” Alapítvány 2015. december 1-ére 

meghirdette Parlagfű - mentesítés, Közös érdek, közös felelősség 

elnevezésű megyei környezetvédelmi versenyt. A verseny 

feladatsora a parlagfűvel kapcsolatos ismeretek számonkérésére 

helyezte a hangsúlyt és az ezekre vonatkozó és a felkészülést 

szolgáló anyagok méretük miatt (kb. 80 oldal) letölthetők voltak 

egy internetes linkről 

8. A verseny előtt minden jelentkező csapatnak egy, a parlagfűvel 

kapcsolatos harminc másodperces reklámanyagot, ún. rádióspotot 

kellett elkészítenie és elküldenie a szervezőknek. A verseny végső 

pontozását a rádióspotra, valamint a verseny feladataira kapott 

pontok összege adta. 

9. 11. 25. Megyeháza. A Iskolánk részéről a tanári szakmai 

felkészítésen Virók Ernő biológia – környezettan - testnevelés 

szakos tanár vett részt. A versenyre 30 általános és 11 középiskola 

nevezett be és a háromfős csapatoknak hat különböző feladattípust 

kellett a helyszínen megoldaniuk. 

7-8-9.Virók Ernő 

 

 

 

 

 

 



Időpont Feladat Felelős 

 

 

 

 

december 

1. 12. 01. A Parlagfű - mentesítés, Közös érdek, közös felelősség. 

elnevezésű megyei környezetvédelmi versenyen csapatunk a 

pontversenyben 98-98 ponttal kettős holtversenyben a II. helyen 

végzett, majd a második pótkérdést követően végül a III. helyet 

szerezte meg. (l., melléklet – Parlagfű verseny) 

2. Az első három helyezett csapat tagjai értékes ajándékok mellett 

december 8-án, kedden egész napos szakmai tanulmányúton is 

részt vehettek a gödöllői Szent István Egyetem Mezőgazdasági és 

Környezettudományi Karának Növényvédelmi Intézetében. (l., 

melléklet) 

3. 12. 18. Hajdúböszörmény, Zöld Kör Egyesület – Ökoiskolai 

Nyílt Nap az ökoiskolai címre pályázó intézmények pedagógusai 

részére. Főbb programok voltak: ökoiskolai támogató program és 

címpályázat bemutatása, Natura 2000 ökológiai hálózat 

bemutatása, Ökoszertár, hasznos kiadványok       

4. Karácsonyi Forgatag az aulában 

5. Környezetbarát és egészséges termékek elkészítése, megkóstolása, 

árusítása 

6. Adventi ajándékok készítése természetes anyagokból 

7. Az iskolában vagy otthon készített madárkalács kihelyezése 

(faggyú, zsiradék, különböző magvak) az udvar örökzöldjein 

8. Karácsonyi ünnepség 

1.Virók Ernő 

2. Virók Ernő 

3. Virók Ernő 

4. Dr. Lakatosné Engli Valéria, 

Reál és humán munkaközösség 

5. Tanulók 

6. Tanulók 

7. Tanulók 

8. Reál és humán 

munkaközösség 

  



Időpont Feladat Felelős 

 

 

január 

1. A dohányzás ellenes projekthét tervezése, a feladatok felosztása 

2. A Magyar Kultúra Napja rendezvényei 

3. Az intézmény csapatának részvétele a Széchenyi Zsigmond 

Mezőgazdasági Szakképző Iskola által meghirdetett országos 

természetismereti vetélkedősorozat I. fordulójában - A feladat a 

természettudományi tantárgyak tananyagára épülő 50 kérdésből 

álló feladatsor kitöltése, megválaszolása volt. Csapatunk az 

elérhető 50 pontból 35 pontot szerzett az I. fordulóban.  

1. Farkasné Szilágyi Zsuzsa, 

Deák Szilvia, File Attiláné 

2. Reál munkaközösség, 

Csorba Erzsébet 

3. Virók Ernő 

 

 

február 

1. A Víz Világnapja vetélkedő előkészítése, szervezése 

2. 02. 15-19. Dohányzás ellenes hét az iskolában – Adj egy esélyt 

magadnak! Te ne gyújts rá! (l., melléklet – Dohányzásellenes 

Hét) Programok: 

 osztályfőnöki óra a dohányzás ártalmairól (9. osztály) 

 plakáttervező verseny (kiállítás és jutalom) 

 „A legtisztább tüdejű osztály” – iskolaorvos, asszisztens 

 A tanítási órákon is fő téma a dohányzás. 

 Dohányzással kapcsolatos TOTÓ kitöltése osztályonként – 9 

feleletválasztásos kérdés, 10 igaz-hamis állítás 

 Eredményhirdetés: 02. 19-én, pénteken a nagyszünetben 

3. Az országos természetismereti vetélkedősorozat II. fordulója – a 

természetről szóló szépirodalmi alkotás és annak illusztrációja 

(l., melléklet – Rajzok - Vers) 

1. Farkasné Szilágyi Zsuzsa, 

Magyar Ferencné 

2. Farkasné Szilágyi Zsuzsa, 

Deák Szilvia, File Attiláné 

3. Virók Ernő 



Időpont Feladat Felelős 

 

 

 

 

 

 

február 

1. 02. 24-26. Hajdúböszörmény, Fürdőkerti Ifjúsági 

Szabadidőközpont - Felkészítő képzés ökoiskolai koordinátorok 

részére – Ökoiskolai koordinátori modul. A 30 órás akkreditált 

képzés szervezője az OFI, a Humusz Szövetség (Regionális 

Forrásközpont) és a Zöld Kör volt. 

A képzés célja: 

 ökoiskolai cím elérése, a kritériumrendszer megismerése 

 Natura 2000 területek megismerése 

 koordinátori képességek fejlesztése 

 az intézmény környezeti nevelési feladatainak tervezése, 

szervezése, irányítása 

          Az elsajátított ismeretek, kompetenciák: 

 ökoiskolai munkaterv elkészítése 

 portfólió összeállítása 

 egy Natura 2000-es terület bemutatását szolgáló terepi 

program tervének elkészítése 

 reflektív napló összeállítása 

 

1. Virók Ernő 

 

 



Időpont Feladat Felelős 

március 

1. 03. 01. „Gasztronómia a nagyvilágban” – ezzel a címmel tartott 

Krivács András, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség 

elnöke intézményünk cukrász tanulóinak rendhagyó 2. órát az 

aulában. (l., melléklet – Krivács András) 

2. 03. 10. Syma csarnok. Az intézmény tanulóinak részvétele a 

Nemzetközi Sütőipari, Cukrászati és Gasztronómiai 

Szakkiállításon (BaGaTech)   

          Program: 

 Kulisszatitkok az igazi francia croissant-ról 

 Jövőnk a bisztró 

 Reggelizz, mint egy király, uzsonnázz, mint egy pék! 

3. 03. 22. - A Víz Világnapja vetélkedő lebonyolítása a 3. órában. 

Minden osztályból négyfős csapatok jelentkezhettek. 

Eredményhirdetés a nagyszünetben. Feladatok: 

 13 kérdésből álló feleletválasztásos teszt kitöltése 

 Ki a leggyorsabb? – ügyességi verseny 

 Képfelismerés (6 db) 

 a 4. sz. feladatlap kitöltése 

 Kísérlet 

 az 5. sz. feladatlap kitöltése (l., melléklet – Víz Világnapja 

plakát – Víz Világnapja) 

1. Gönczi András 

2. Magyar Pékszövetség. Dr. 

Rubi Ferenc igazgató 

3. Magyar Ferencné, Borszéki 

Péter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Időpont Feladat Felelős 

 

 

 

 

 

március 

1. A Bujtosi - tó, mint helyi természeti környezet élővilágának 

tanulmányozása - tavaszi madárvonulás, tavaszi madárvendégek 

felismerése, tanulmányozása 

2. Tavaszi túra a Sóstói – erdőben 

3. Iskolánk háromfős csapara az első két forduló alapján az 5. helyen 

végzett 170 ponttal, fél ponttal lemaradva a 4, helyezett 

szombathelyi Herman Ottó Környezetvédelmi és 

Környezetvédelmi Szakképző Iskola és Kollégium csapatától, így 

bejutott Országos Természetvédelmi Vetélkedő döntőjébe. 

4. Intézményünk tanulói iskolánk belső és külső udvarán készített 

alábbi jeligés képekkel vettek részt a Széchenyi Zsigmond 

Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, „Az idő múlása 

a természetben” elnevezésű országos természetvédelmi 

fotópályázatán (l., melléklet – Fotópályázat). A fotópályázat 

értékeléséről és eredményéről még nem kaptunk tájékoztatást. 

          Képek: 

 Elmúlás és megújulás (elpusztult galamb) 

 Még létezem! (többszörösen kettétört fűzfa) 

 A fák állva halnak meg (öreg diófa) 

 Széltörésben (egy magányos berkenye) 

 

1. Virók Ernő 

2. Virók Ernő 

3. Virók Ernő 

4. Virók Ernő 

 

 



Időpont Feladat Felelős 

 

 

 

 

 

április 

5. 04. 07. Az országos természetismereti vetélkedősorozat döntője, 

l., melléklet – Országos vetélkedő döntője 

 délelőtt elmélet – tíz feladat, témakörök – régi szavak 

jelentése, állatok és növények felismerése képről, 

közmondások, activity, állathangok felismerése, gyurmázás, 

Mo.-i városok jellegzetes épületei, becslések, képrejtvény 

 délután akadálypálya 

 feladatok – „szétbaboló”, kúszófolyosó, tobozdobálás célra, 

mocsárjárás, íjászat, madzagpálya, patkódobás, rönklökés, 

lengőgerenda, gátfutás – kúszás, állatnyomok felismerése  

 16.00 órakor – eredményhirdetés 

 csapatunk az országos döntőben végül a 11. helyen végzett 

6. 04. 18 - 22. Megemlékezés a Föld Napjáról, L., melléklet – A 

Föld Napja 

 osztályok közötti kupakgyűjtő akció meghirdetése 

 az egyik cél a környezetünk megtisztítása 

 a versenyt osztályok között került meghirdetésre 

 a műanyag kupakokért kapott összeget intézményünk a 

daganatos gyerekek műtéti megsegítésére ajánlotta fel 

7. 04. 28. A „Te szedd hulladékgyűjtési akció” lebonyolítása, L., 

melléklet – Te szedd 

 

5. Virók Ernő 

6. Szabolcsiné Kékes Katalin 

7. Szabolcsiné Kékes Katalin, 

Suta György 

 



A következő két hónapban kerülő rendezvények, programok, események 

Időpont Feladat Felelős 

május 

8. Tanulmányi séta, tereptani ismeretek („outdoor learning”) – az 

iskola külső része és a belső udvar növény- és állatvilágának 

feltérképezése, a tavaszi aszpektus megismerése 

 

9. 05. 27.  A Kihívás Napja 

 

10. Iskolai csapat részvétele a GREEN TISZK elnevezésű 

Környezetvédelmi vetélkedőn 

 

11. 05. 1-3. Majális gyalogtúra 

 helyszín: Mogyoróska 

 háromnapos gyalogtúra 

 a résztvevők száma 16 fő 

 

8. Virók Ernő 

9. Szabolcsiné Kékes Katalin 

10. Virók Ernő 

11. Szabolcsiné Kékes Katalin 

 



május 30 – 
június 03. 

1. A Westsik Napok - egészsége életmódra nevelés jegyében Iskolai 

Egészségnap megrendezése 

 

2. A Westsik Napok sport és kulturális rendezvényei, nemzetközi fiú 

labdarúgó torna, lány kispályás labdarúgó és fiú floorball torna  

 

3. Westsik Napok – Diáknap lebonyolítása, tanár - diák mérkőzések, 

főzőverseny, sportbemutató (amerikai futball), érdekes sportágak 

(lengőteke, petangue, darts, lábtenisz), környezeti neveléssel 

kapcsolatos film vetítése (Kellemetlen igazság – Al Gore) 

 

4. Westsik Napok – vers- és prózamondó verseny, idegen nyelvi 

projektnap 

 

5. Westsik Kupa – Intézményi amatőr horgászverseny a Bujtosi-

tavon, feltétel 2016-ra érvényes, kiváltott állami horgászjegy. A 

verseny lebonyolítása az országos horgászrend szerint történik. 

Nevezési díj nincs, a szükséges napijegyek kiváltását, valamint a 

verseny kategóriánkénti díjazását az intézmény biztosítja. 

1. Külső előadók, Drotárné 

Koczka Erika védőnő 

2. Testnevelő tanárok - 

Szabolcsiné Kékes Katalin, 

Borszéki Péter, Virók Ernő 

3. DÖK 

4. Nagy Szabolcs, Reál 

munkaközösség 

5. Versenybizottság: Virók 

Ernő, Szabó László, 

Borszéki Péter, Szigetvári 

Péter 

 

 

 

Szakmai partner: a Bujtosi 

Sportorgász és Tájvédelmi 

Egyesület 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


