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Ökoiskolai munkaterv

8. sz. melléklet

Ökoiskolai munkacsoport tagjai:
Fodor Miklós intézményvezető
Zimmermann-né Ruisz Edit intézményvezető-helyettes
Baloghné Kovács Mária munkaközösség-vezető pedagógus
Kozma Ilona munkaközösség-vezető pedagógus
Major Erzsébet DÖK-vezető pedagógus
Benkéné Mejlinger Ildikó pedagógus
Fodorné Balázs Katalin biológia-kémia szakos pedagógus
Hoffer Csabáné technikai dolgozó
Kirschné Kemény Veronika Szülők Közössége elnök
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 2018/2019-es tanévben ismételten elnyerni az ökoiskola címet.
Az ökoiskolai pályázat esetén vállaltuk
 Kerékpártároló kialakítását
 Szelektív intézményi hulladékgyűjtést
 A honlapon „zöld rovat” létrehozását a fenntarthatóság jegyében
Az iskolai munkatervvel összhangban tervezett öko-tevékenységeink
 A „jeles napokról” (állatok világnapja, víz világnapja, Föld napja, környezetvédelmi
világnap, madarak és fák napja) programokkal, versenyek és kiállítások szervezésével
emlékezünk meg.
 Csatlakozunk „A világ legnagyobb tanórája” megmozduláshoz, a Pénz7-hez és a
Fenntarthatósági témahéthez.
 Az újrahasznosítható hulladékok közül egész évben szelektíven gyűjtjük a
következőket: papír, PET-palack, műanyag kupak.
 Folyamatos a használt elemek, használt mobilok gyűjtése is.
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 Részt veszünk környezettel, természettel kapcsolatos vetélkedőkön: Teleki Pál földrajz
verseny, Kaán Károly, Hermann Ottó tanulmányi versenyek.
 Ősszel egészségnevelési napot tartunk iskolánkban.
 Részt veszünk a települési és országos szemétszedési akciókban, iskolánk környékét
rendszeres szemétszedéssel tartjuk tisztán.
 Pályázati és/vagy külső források bevonása esetén erdei iskola programot szervezünk.
 Minden évben legalább egy gyalogtúrát szervezünk az egész iskola számára.
 A pályázat kertében beszerzett kerékpárokkal ügyességi vetélkedőket és környékbeli
túrákat szervezünk.
 Alsós tanulóink tanulmányi sétákon ismerkednek a természet „ezerarcúságával”.
 Télen gondoskodunk a madarak élelmezéséről.
 A nyári napközi keretében környezetvédelmi foglalkozásokat tartunk.
Munkatervi feladatok
Feladat
Az öko-munkaterv
elkészítése
Megemlékezés az állatok
világnapjáról
Az alsósok őszi tanulmányi
kirándulása
A községi „tökös”
programokon közreműködés
A madarak téli etetésének
megszervezése
Megemlékezés a víz
világnapjáról
Megemlékezés a Föld
napjáról
Ültess fát – akció
Témahét:
Egészségnap szervezése
Madarak és fák napi
programok
Községi családi nap
Megemlékezés a környezetvédelmi világnapról
Papírgyűjtés
Gyermeknapi túra

Felelős
Baloghné Kovács Mária
munkaközösség-vezető
Kozma Ilona mkv.
Fodorné Balázs Katalin

Határidő
Szeptember 15.

Baloghné Kovács Mária

Október

Major Erzsébet

Október

Fodorné Balázs Katalin,
Major Erzsébet
Zimmermann-né Ruisz Edit

November

Fodorné – Zimmermanné

Április 22.

Ökoiskolai munkacsoport
munkaközösség-vezetők,
ökoiskolai munkacsoport
ökoiskolai munkacsoport
munkaközösség-vezetők,
ökoiskolai munkacsoport
Szülői Közösség
Fodorné - Zimmermanné

Április

Major Erzsébet
Iskolavezetés

Május-június
Június

Bakonyszentlászló, 2018. szeptember 1.

Október 4.

Március 22.

Április-május
Május 10.
Május
Június 5.

Zimmermann-né Ruisz Edit
munkacsoport-vezető
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