ÖKOISKOLAI MUNKATERV
2015/2016. TANÉV
A) Egész tanévet átfogó ÖKOiskolai programok a
környezettudatosság és a fenntarthatóság
jegyében:
Feladat, esemény

Elemgyűjtő konténer elhelyezése (veszélyes
hulladékgyűjtés)
Palackprés üzemeltetése szeptembertől folyamatosan a
szelektív hulladékgyűjtéshez kapcsolódóan
Szelektív hulladékgyűjtők elhelyezése épületen belül,
alagsorban és az udvaron is.
Jótékonysági akció keretén belül kupakgyűjtés beteg
gyermekek részére.
WC öblítővíz-stop elven működő víztartályok üzemeltetése
a mosdókban.
Felesleges vízelfolyások, csepegések figyelése, időbeni
jelentése a gondnoknak.
Az intézmény takarítása és csúszásmentesítése
környezetbarát takarítószerekkel.
Komposztáló működtetése az udvaron.
Az iskolai „Zöld program” keretén belül az iskolaudvar
zöldfelületeinek, virágágyásainak, sziklakertjének
gondozása, ápolása.
Halastó gondozása, vízforgató- és szellőztető
berendezések működtetése, halak gondozása, etetése.
Madáretetők madáreleséggel való folyamatos feltöltése,
takarítása.
Az iskolaudvar zöld felületeinek öntözése ásott kútvízzel.
Beltéri növények ápolása, gondozása.
A fenntarthatósággal összhangban levő dekorációk,
faliújságok kialakítása osztályonként.
Személyes terek kialakítása a diákok számára
(cipőszekrények, rakodós szekrények elhelyezése a
tantermekben, virágtartók a falakra)
A fenntarthatóság jegyében kertészeti cégekkel való
kapcsolattartás

Felelős
Gondnok
Gondnok
Gondnok, takarítók
Ügyviteli mk.
tanulók, tantestület, egyéb alkalmazotti
közösség
tantestület, tanulók
Gondnok, takarítók
kertész, gondnok
DÖK
-diákok,
-osztályok,
-önkéntesek
(közszolgálati munka)
diákok, gondnok
diákok, gondnok
kertész, gondnok
osztályok
osztályok, osztályfőnökök
Gondnok
Csabai Róbert igazgató

A település (XX. kerület) környezetvédelmi programjában
való részvétel diákokkal, szülőkkel
Környezeti értékeink megóvása:
-minden osztály felelősséget vállal a saját tanterméért,
-udvari tanterem állapotára való odafigyelés, gondozása,
felelősségvállalás,
-kerti szaletli takarítása, alkalmanként a kerti
rendezvényekhez a helyszín előkészítése
Iskolai programok szervezése az iskolai fennállásának 50.
évfordulója alkalmából
Aktuális pályázatokon való részvétel
A fenntarthatóság témaköréhez kapcsolódó programok
szervezése:
-„Zöld” sportprogramok folyamatos szervezése,
lebonyolítása
-Országos földrajzversenyre való nevezés
-éves tisztasági verseny bonyolítása
-az egész tanévet felölelő természettudományi verseny
bonyolítása
-szülők bevonása a programokba,
-osztálykirándulások, túrák szervezése folyamatosan.

DÖK, iskolavezetés
osztályok, osztályfőnökök, gondnok,
takarítók

Természettudományi és ügyviteli mk.

DSE
testnevelő tanárok földrajz tanárok DÖK –
10. b természettudományi mk. SZM elnök
osztályfőnökök,
DSE

B) ÖKOiskolai munkaterv havonkénti bontásban
Időpont
2015.
augusztus

Feladat, esemény
Alakuló értekezlet
Öko munkaközösség alakuló értekezlete, tagok választása

Felelős
igazgatóhelyettesek,
mk.vezetők
Tóthné Molnár Judit

- éves munkatervekkel kapcsolatos tájékoztató
- érvényes törvények, rendeletek, pályázatok ismertetése
- éves feladatvállalások megbeszélése

szeptember

- lehetséges továbbképzésekre jelentkezések
Munkaközösségi munkatervek elkészítése
Tájékoztató a munkaközösségek részére az ökofeladatvállalásokról.
Ökoiskolai munkaterv egyeztetése a DÖK-kel, a Szülők
Közösségével.
Tisztasági verseny meghirdetése
Központi faliújság témaköreinek beépítése az ökoprogramba
Osztályfőnöki munkaterv egyeztetése
az
ökoprogrammal

mk.-vezetők
Tóthné Molnár Judit
DÖK, SZM elnök
DÖK – 10. b
DÖK – Tóthné M. Judit
Ofő munkaközösségvezető

október

Többfordulós Komplex Természettudományi verseny
meghirdetése, fordulók időpontjainak meghatározása
TESZI nap – Tegyük Együtt Szebbé Iskolánkat! egész napos
takarítási, festési akció, udvartakarítás
- minden osztály a saját tantermét festi, takarítja, a
szükséges dolgokat
szakemberekkel javíttatja,
- szülők az udvar takarításában, növények gondozásában
segítenek,
- apukák a kerítésfestést bonyolítják
Őszi bográcsparti az iskolaudvaron
- TESZI nap eseményei után közös főzés, bográcsozás
Őszi hangulat képekben – DÖK faliújság
Éjszakai ágazati est a sport, mozgás, kultúra jegyében (12 órás
NONSTOP vetélkedő)
Zöld sportprogramok – őszi strandröplabda és szabadtéri
focimeccsek
Természettudományi verseny I. forduló

november

december

január

5 fős csapatok kirándulása, tesztfeladatok megoldása a
budapesti Füvészkertben
Erzsébet napi Helytörténeti vetélkedő
•
játékos tesztek,
•
sportprogramok
•
látogatás a kerület egyéb intézményeiben
•
kulturális örökségek felkutatása
•
híres emberekkel való találkozás
Ne gyújts rá! Dohányzás elleni világnap - központi faliújság
készítése
Kirándulás a Pálvölgyi barlangba
Sportversenyek a kerület iskoláival – focibajnokság,
kosárlabda-bajnokság
Adventi dekorációs verseny kiírásának közzététele
Az AIDS világnapja – központi faliújság készítése
Advent Bécsben – buszos kirándulás
Adventi dekorációs verseny I. fordulója osztálytermi dekorációk
ellenőrzése, értékelése
Adománygyűjtés – Cipősdoboz akció
Karácsonyi hangulat, új év képekben – központi faliújság
készítése
Karácsonyi meglepetés – Gór Nagy Mária színtanoda
előadása
Tisztasági verseny I. forduló
eredményhirdetés
Tanulmányi verseny I. forduló eredményhirdetés

Természettudományi
munkaközösség
DÖK, igazgatóság,
osztályfőnökök,
osztályok, egyék
alkalmazottak

Tanulók anyukái, diákok
DÖK
Ügyviteli
munkaközösség –
Tóthné M. Judit – Tóth
Ilona
Testnevelő tanárok,
DSE
Természettudományi
munkaközösség
osztályfőnökök, fizika
tanárok, földrajz tanárok
DÖK
osztályonként 6-7 fős
csapatok

DÖK – 13. a
osztályfőnök, 9. b
testnevelő tanárok
DÖK
DÖK
Pallagi Zsuzsanna
osztályfőnökök, DÖK
osztályfőnökök
DÖK
Osztályfőnökök,
gondnok,
DÖK

február

Környezetvédelem hónapja – központi faliújság készítése,
osztályonkénti faliújságok készítése
V-faktor – iskolai tehetséggondozó verseny
Varga Kupa – kerületi focibajnokság
Természetvédelmi verseny II. forduló feladatainak kiírása

március

Tavaszköszöntő – központi faliújság készítése
Virágoskert Mozgalom
 az iskolaudvar felébresztése tavaszi virágok ültetésével
(osztályonként 10 árvácska)
Udvartakarítás
Tavaszi nagytakarítás az iskolaudvaron
Pollenmentesítés
- veszélyes, a környezetre káros fák gondozása, ágnyesés,
szükség esetén kivágás
- új facsemeték ültetése a régiek helyett
DIÁKCSEREPROGRAM
Kirándulások, kulturális programok az olasz testvérvárosi
Olgiate Comasco város tanulóival
- közös fürdőprogram a Széchenyiben
- kirándulás Szentendrére
- Budai Vár látogatása, Mátyás templom, Szent István Bazilika,
Parlament
- XX. Ker. Polgármesteri Hivatal
- Operaházi betekintő
- korcsolyázás a XX. kerületi Jégcsarnokban
Állatkerti séta
„Zöldülő udvar” programok
- virágültetés virágládákba
- fenyők gondozása
Játékos sportprogramok Játszóház
Alapítvány est

április

május

Külföldi utazás
Látogatás diákcsere-program keretén belül
Olgita Comascoba
- városnézés Milánóban
- hajókirándulás a Comói-tavon
- Milánói Scala megtekintése
- közös uszodaprogram Olgiate Comascoban
Nyílászárók cseréje
Természettudományi vetélkedő
- tesztfeladatok
- menetlevél alapján állomásonkénti feladatok teljesítése
Osztálykirándulások tervezése, lebonyolítása

DÖK, osztálytitkárok
Farkas Krisztina – 12. c
oszt.
testnevelő tanárok
Láncos Andrea – Farkas
Krisztina
DÖK
DÖK, osztályfőnökök
DÖK, közösségi
szolgálat
XX. kerületi
Tűzoltóparancsnokság

Kovácsné Teczli Éva
Kultúra Alapítvány
Segítünk Nektek
Vargások
Alapítvány

osztályfőnökök Oázis
kertészet
programfelelős
Kovácsné Teczli Éva
Kultúra Alapítvány
SNV Alapítvány
Kovácsné Teczli Éva
Kultúra Alapítvány
SNV Alapítvány

Csabai Róbert –
igazgató, gondnok
Természettudományi
mk.

június

Múzeumok Világnapja – központi faliújság készítése
Nyárköszöntő udvari program
- közös program a szülőkkel,
öregdiákokkal, tantestülettel
Tantestületi kirándulás (2 napos)
Tisztasági verseny II. forduló Természettudományi verseny -

eredményhirdetés
eredményhirdetés

Nyári táborok szervezése
- Újságíró tábor az Erdőtanyán (ökotábor)
- Gólyatábor Szigetmonostoron
- Művészeti tábor Szigetmonostoron

Csabai Róbert igazgató
programfelelős
Mészáros Kinga kirándulásszervező
DÖK – 10. b
Természettudományi
mk.
Pallagi Zsuzsanna –
DÖK
Kovácsné Teczli Éva Kultúra Alapítvány

