ÖKÖISKOLAI MUNKATERV

Ökoiskolai munkaterv 2018/2019
A Centenáriumi Általános Iskola 2018. szeptember 1-től nyerte el az ökoiskola címet.
Ökoiskolai munkacsoport
o Bodorné Klementisz Irén tanulmányi munkát koordináló munkaközösség vezetője,
biológia-földrajz szakos tanárnő
o Berkes Györgyi tanítói munkaközösség vezetője, tanítónő
o Bolla Anett TÉR munkaközösség vezetője, tanítónő
o Horváthné Sabáli Éva intézményvezető, tanítónő
o Horváthné Szalay Zsuzsanna intézményvezető-helyettes, tanítónő
o Ónodiné Jenei Tímea diákönkormányzatot támogató tanár, angoltanárnő
o Répási Andrea osztályfőnöki munkaközösség vezetője, testnevelő
o Marosné Szabó Ágnes tanítónő
o Samu Dorina diákönkormányzat vezetője, tanuló
o Bereczki Rezső gondnok
Célok és feladatok











A fenntarthatóság hangsúlyozása a mindennapi életben, iskolában, otthon és
természetes környezetünkben.
Környezettudatosság fejlesztése.
Ökoiskola fejlesztése, a vállalt feladatok tervezése, végrehajtása
Ökofaliújság létrehozása
Felelős: Bodorné Klementisz Irén, Samu Dorina: a hírek összegyűjtése és elhelyezése
a faliújságon; Bereczki Rezső: a faliújság alapjának elhelyezése a tervezett helyen.
Határidő: 2018. szept. 1.
Esővíztartály elhelyezése a hátsó iskolaudvaron.
Felelős: Bereczki Rezső
Határidő: 2019. ápr.1.
Használj textilt vagy uzsonnás dobozt! Tervezés és a program indítása.
Felelős: Bodorné Klementisz Irén, osztályfőnökök.
Határidő: 2020. jan. 1.
Szelektív hulladékgyűjtés szabályos alkalmazása az iskolában és az otthonokban.
o Iskolánk minden emeletén valamint az iskolaudvaron elhelyeztünk a papír és a
műanyag szelektív gyűjtésére alkalmas színes gyűjtőedényeket.
o Kerületünk otthonait ellátták a papír, a műanyag és a kommunális, vegyes
szemét gyűjtésére alkalmas kukákkal. Egyes közterületi helyeken az üvegek
gyűjtésére alkalmas konténereket helyeztek ki.
o Az iskolaudvaron használt sütőolaj gyűjtésére alkalmas kuka van.
o Az előtérben elhelyezett szabvány gyűjtőbe használt elemeket dobhatunk.
o Szintén itt került elhelyezésre a műanyag kupakok gyűjtőládája. Az ebből és más
iskolák gyűjtéséből befolyt összeget az önkormányzat egy általában sérült
gyermeket nevelő, rászoruló család számára utalja át.
o Papírgyűjtés: évente kétszer
Energiatakarékosság: lámpák lekapcsolása, ha hosszabb ideig nincs foglalkozás a
teremben, az időjárásnak megfelelő szellőztetés, csöpögő csapok elzárása, elektronikai
eszközök használat utáni kikapcsolása stb.
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Gyümölcsprogram folytatása. Ingyenes. Csütörtökönként kétféle gyümölcs és egy
dobozos gyümölcslé érkezik az 1-6. osztályos tanulók számára. Csütörtökön a
romlandóbbat, pénteken a tartósabbat, hétfőn a dobozos gyümölcslét kapják meg a
gyerekek. Helyi termelő és beszállító.
o A hiányzók regisztrálását és a szétosztást vezeti Marosné Szabó Ágnes.
Tanulmányi versenyeken való részvétel
Megemlékezés a hazai és nemzetközi jeles napokról
o A Víz világnapján minden tanóra tananyagába beillesztjük az ivóvíz
megőrzésének, az édesíz és a tengerek védelmének fontosságát.
o A Föld napja alkalmából virágot ültetünk az iskola udvarán a közeli családi
napon.
o A madarak és fák napja alkalmából rendezzük a „Gazdik találkozóját”.
Kertvárosi pedagógiai napokon való részvétel
Továbbképzések
Részt veszünk a „Fenntarthatósági témahét” programjaiban.
Tanösvény program folytatása

Tanórán kívüli programok, feladatok tervezése
Hónap
2018.08.27.

Program
Ökoiskolai
munkaközösségi
értekezlet
2018.08.31.
Tanévnyitó értekezlet:
Ökoiskolai munkaterv
ismertetése
2018.09.03.,10.,11. Szülői értekezletek,
szülők tájékoztatása:
ökoiskola lettünk, a
program ismertetése
2018.10.13.
Kihelyezett tanórák,
kirándulás
2018.10. 15-16.
2018.11.05.

Papírgyűjtés
Egészségnap

2018.11.10.

Pályaorientációs tanítás
nélküli nap:
környezetvédelmi
szakmák
Őszbúcsúztató
Kertvárosi Pedagógiai
Napok
ISIS
Az iskolaelőkészítőn is
foglalkoznak
környezetvédelemmel
Félévzárás

2018.11.16.
2018.11.
2019.01-től
havonta
2019.01.25.
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Felelős
Bodorné Klementisz Irén
intézményvezető
intézményvezető-helyettes
osztályfőnökök

Ónodiné Jenei Tímea,
DÖK
Berkes Györgyi
Marosné Sz. Ágnes
Schőnviszky Ágnes
osztályfőnökök

Ónodiné Jenei Tímea
pedagógusok
Berkes Györgyi

mindenki
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2019.02.4-5.

Szülői értekezletek: a
szülők tájékoztatása az
ökoiskola működéséről
Kerületi versenyek
Nyílt nap (a szülők
betekintést nyerhetnek a
környezeti nevelésbe is)
Fenntarthatósági témahét:
környezetvédelmi tanórák
tervezése

osztályfőnökök

2019.03.19-20.
2019.03.22.

Papírgyűjtés
Víz világnapja

2019.04.22.

Föld napja: virágültetés

2019.04.27.

Családi nap

2019.05.24.

Gazdik találkozója
kisállatbemutató
Szülői értekezletek: az
ökoiskola működésének
értékelése
Nyárindító: környezetünk
védelme nyáron
Tanulmányi
osztálykirándulások
Projektnap
Sportnap

Marosné Szabó Ágnes
Bodorné Klementisz Irén
pedagógusok
Bodorné Klementisz Irén
pedagógusok
Berkes Györgyi
osztályfőnökök
Marosné Szabó Ágnes
Egri László
osztályfőnökök

2019.03.
2019.03.13.
2019.03.18-22.

2019.05.27-28.
2019.05.31.
2019.06.11.
2019.06.12.
2019.06.13.
2019.06..
Folyamatos

Tanévzáró értekezlet:
beszámoló az
ökoiskola működéséről
A tanév során szerveződő
programok, versenyek.
IX-V. sportversenyek.

pedagógusok
intézményvezető
intézményvezető-helyettes
pedagógusok
Bodorné K. I.
Kadó-Koncz Orsolya
osztályfőnökök

Ónodiné Jenei Tímea
osztályfőnökök
osztályfőnökök
testnevelők
intézményvezető
intézményvezető-helyettes
Bodorné Klementisz Irén

Budapest, 2018.szeptember 1.
Bodorné Klementisz Irén
munkaközösség-vezető,
az ökoiskolai program koordinátora
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