Ökoiskolai munkaterv
2021/2022. tanév
2021. szeptember 1-től iskolánk elnyerte az örökös ökoiskola címet. Nagy örömöt jelent ez nekünk,
egyben sok feladatot ró ránk.
Céljaink:











középpontba helyezni a globális felelősségvállalásra nevelést,
alakítani diákjaink környezettudatos gondolkodását,
fejleszteni a fenntartható fejlődést szolgáló szemléletet,
a zöld környezetre való figyelemfelhívás,
a szelektív hulladékgyűjtés gyakoroltatása,
a természetvédelemre való figyelemfelhívás,
az energiatakarékosság szem előtt tartása,
az egészséges életmód és az egészséges táplálkozás kialakítása,
közösségekben való aktív részvétel,
társadalmi felelősségvállalás kialakítása.

A fenti célok megvalósítása érdekében ebben az évben szeretnénk a munkatervünkben
meghatározott módon megemlékezni a jeles napokról, megszervezni az eseményeket, programokat.
Megpróbáljuk bevonni a munkacsoport tevékenységébe az új kollégákat is.

A munkacsoport tevékenységei:
Tevékenység
„Belső zöld”

„Külső zöld”

Esemény
Az iskola épületén belüli virágok
gyarapítása, gondozása
A „legzöldebb osztály” verseny
Az iskola udvarának gondozása
Új növények ültetése a gyógy- és
fűszernövény kertbe
Komposztáló megépítése,
karbantartása
Sportpályák gondozása

„Szelektálva”

„Zöld - DÖK”

Virágládák gondozása
Osztálytermekben, irodákban
kihelyezett gyűjtőkbe
Papírgyűjtés
Kupakok gyűjtése
Szárazelemek gyűjtése
DÖK-ön belül egy zöld diákcsoport
létrehozása
Ökoiskolai munkaterv
megbeszélése
Aktuális megbeszélések a zöld
DÖK-ben

Felelős
osztályfőnökök

Határidő
folyamatos

karbantartó
karbantartó,
Szepesiné Hegyközi
Erzsébet
karbantartó

folyamatos
szeptemberoktóber,
április
folyamatos

testnevelők,
karbantartó
karbantartó
osztályfőnökök,
iskolai dolgozók
DÖK

folyamatos
ősz, tavasz
folyamatos

osztályfőnökök
osztályfőnökök
DÖK – segítő tanár

október,
április
folyamatos
folyamatos
szeptember

Nyilas Izabella

szeptember

Nyilas Izabella

kb. havonta egy
alkalom

„Túra”

Sportnap
Erdők hete, NATURA 2000-s
területre
Kerékpártúra

Ki a tanteremből nap, tanulmányi
kirándulások
Tanulmányi séták a közeli erdőbe
Erdei iskola
„Madárbarát”

Madáretetők kihelyezése
Téli madáretetés

Dokumentum
Munkaterv elkészítése
„Elmélet/tudás” Mobilitasi hét/közlekedés okosan
Az állatok világnapja - kiállítás
Adományok gyűjtése a MÁSA-nak
Egészséges életmód vetélkedő alsó
tagozatnak
Közlekedésbiztonsági vetélkedő
felső tagozatnak

„Arculat”

„Kapcsolatok”

A víz világnapja - témanap
A Föld napja - témanap
Madarak és fák napja - témanap
A világ legnagyobb tanórája
Fenntarthatósági témahét
Öko faliújság aktualizálása
ajánlott témák alapján
Iskolai honlap öko rovata
Dekorációk (aula, osztálytermek,
folyosók, ablakok)
Megjelenési lehetőségek keresése
Szeder úti óvoda
Középiskolák
Factory
Zöld Akció Egyesület
Szimbiózis Alapítvány
Észak-Erdő

testnevelők
Kovácsné Nagy
Katalin,
Juhász Dénesné
Kovács Gábor
Makárné Szabó
Mariann
osztályfőnökök

június
szeptember

alsós osztályfőnökök
3. és 6. évfolyam
osztályfőnökei
karbantartó
alsós osztályok
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május

Nyilas Izabella
testnevelők
Nyilas Izabella

szeptember

május

november
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szeptember
szeptember
október

Kovácsné Nagy
Katalin
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osztályfőnökök
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Mihály-Koseczky Erika
osztályfőnökök
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igazgató

folyamatos
folyamatos
folyamatos

november
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április
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április
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