Domokos Pál Péter Általános Iskola

Ökoiskolai munkaterv
2020/2021.

Öko munkaközösség

Kovácsné Tapolcsányi Valéria igazgató, tanító, mesterpedagógus
Burkali Mónika

igazgatóhelyettes, történelem, földrajz, német

Dreiszigerné Halász Andrea

igazgatóhelyettes, tanító

Benczéné Támadi Rita

magyar, munkaközösség-vezető

Czapáry Katalin

tanító, munkaközösség-vezető

Krónerné Jóború Gabriella

tanító, munkaközösség-vezető

Lakatos Gabriella

természetismeret, biológia, földrajz, munkaközösség-vezető

Lövei Zsuzsanna

földrajz, természetismeret, napközi, munkaközösség-vezető

Merglné Stahl Kinga

könyvtár, német, munkaközösség-vezető

Monostoriné Ambrózi Ágnes tanító, munkaközösség-vezető
Mudry Judit

rajz, természetismeret, földrajz, munkaközösség-vezető

Spiller András

számítástechnika

Szalai Éva

angol, munkaközösség-vezető

Beitzer Tamás

technikai dolgozó, gondnok

Tóth Lajos

technikai dolgozó, kertész

Az ökoiskola munkaterve 2020/2021.

Határidő

Esemény

Felelős

Szeptember
szeptember 1. Fenntarthatósággal kapcsolatos könyvtári polc bővítése

Merglné Stahl Kinga

szeptember 17. Munkaközösségek munkaterveinek elkészítése

Munkaközösség
vezetők

szeptember 20- Az iskola honlapján az Ökoiskola hírek létrehozása,

iskolavezetés

tól

karbantartása

Spiller András

folyamatos

Öko percek az aulai kivetítők aktuális hírekkel, havonta

Lövei Zsuzsanna

folyamatos

Környezeti szempontból előnyös beszerzések

osztályfőnökök

kivitelezése, környezetbarát termékek használata.

folyamatos

Komposztáló működtetése. Az iskolaudvar zöld

Tóth Lajos

felületeinek gondozása.

folyamatos

Beltéri növényzet ápolása.

Lakatos Gabriella

folyamatos

Szabadtéri sportpályák működtetése.

Testnevelők
iskolavezetés

folyamatos

A fenntarthatósággal összhangban lévő dekoráció

osztályfőnökök

kialakítása a jeles napok alkalmából.

folyamatos

Együttműködés a vállalkozókkal (Főkert)

Lövei Zsuzsanna

folyamatos

Óvodával való együttműködés a fenntarthatóság terén.

iskolavezetés
Lövei Zsuzsanna

folyamatos

Környezetünk értékeinek, hagyományainak megismerése 1-8. osztály,
megőrzése.

napközi
osztályfőnökök

folyamatos

Gondnokság vállalása a környezetünkben lévő természeti DÖK
és épített környezeti értékek felett (szemben lévő

Czapáry Katalin

játszótér)

folyamatos

Szelektív hulladékgyűjtés az iskolában; műanyagkupak,

Tóth Bálint

PET palack, elem, papír gyűjtése

Érsekné Tóth
Adrienn

szeptember 25. Magyar Diáksport Napja/ Egyészség nap felső tagozaton Mudry Judit
Akadályverseny alsó tagozat, környezettudatosság

Testnevelők

jegyében,

Monostoriné
Ambrózi Ágnes

szeptember 21- Papírgyűjtés

Tóth Bálint,

30.

osztályfőnökök,
DÖK
Konyhakert rendbetétele

napközi,

Közösségi kert rendbetétele

Lakatos Gabriella

október 2.

Állatok világnapja

4. évfolyam

október 5.

Fenntarthatósági témahét 2019-2020 tanév pótlása

Lövei Zsuzsanna

folyamatos

Október

Lakatos Gabriella
November
november 11.

Márton-napi hagyományok felelevenítése vírus helyzet

iskolavezetés, nyelvi

miatt idegennyelvi órán

munkaközösség

november 11.

november 11

Kerület napja. A kerület természeti értékeinek

Merglné Stahl Kinga

megismerése online formában

osztályfőnökök

Madáretetők kihelyezése

Szalai Éva

.
november 26.

Adventi koszorúk készítése az újrahasznosítás jegyében. Burkali Mónika,
osztályfőnökök

December

december 18.

Betlehemes műsor, karácsonyi kézműves foglalkozások

iskolavezetés

alsó tagozaton az újrahasznosítás jegyében

osztályfőnökök,
napközi

Január
január 20.

Iskolai házi versenyek (Teleki Pál, Hermann Ottó)

Lakatos Gabriella

január 25.

Készülés a kerületi Föld napi versenysorozatra

Lakatos Gabriella
Mudry Judit

január 30.

Nyári táborok előkészítése, helyszínválasztás, - előnyben Lövei Zsuzsanna
a nemzeti parkok és természetvédelmi területek helyszínei táborszervezők

Február
február 5.

Bolyai természetismeret csapatverseny

Lövei Zsuzsanna
Lakatos Gabriella

február 10-12. Farsang, nyelvi farsang az alsó és felső tagozaton

iskolavezetés, DÖK
osztályfőnökök

február 24.

Kerttervek elkészítése

iskolavezetés
Czapáry Katalin

Március
március 22.

Víz világnapja

1. évfolyam

Digitális témahét

Spiller András
osztályfőnökök

március 25.

Konyhakert beültetése

napközi, felső
tagozat, zöld csoport

március 26.

Tavaszi nagytakarítás az iskola környékén

DÖK
napközi

március-április Pályázat leadása az Örökös Ökoiskola cím elnyerésére.

Lövei Zsuzsanna
iskolavezetés
Lakatos Gabriella
Mudry Judit

Április
április 22.

Föld világnapja (kerületi versenyek, természetjárás),

Lakatos Gabriella,

plakátverseny és kiállítás

Lövei Zsuzsanna
testnevelők
3. évfolyam

április 19-23.

Fenntarthatósági témahét

Mudry Judit,
Lakatos Gabriella
osztályfőnökök

április 19-30.

Papírgyűjtés

Tóth Bálint, DÖK
osztályfőnökök,

április 20-24.

Fenntarthatósági témahét

Mudry Judit,
Lakatos Gabriella
osztályfőnökök

Május
május 7.

Tanulmányi kirándulások felső tagozaton

osztályfőnökök

május 10.

Madarak és fák világnapja bemutatók készítése

2. évfolyam
Szalai Éva,
Lakatos Gabriella

május 10.-14.

DPP hét

Burkali Mónika
Monostoriné
Ambrózi Ágnes
Kovács Zsuzsa

Június
június 1-15.

Tanulmányi kirándulások alsó tagozaton

osztályfőnökök

Június 8-15.

Interaktív környezet óra 1. osztályosoknak a Margit-

Lövei Zsuzsanna

szigeten (Főkert)

1. évfolyamos
osztályfőnökök

június 14.

Sportnap a felső tagozaton

testnevelők és DÖK

Június 15.

Iskolánk ÖKO tevékenységének értékelése

ÖKOmunkaközösség,
iskolavezetés

Az idei tanév rendhagyó lesz, a járványügyi helyzethez igazodik az éves munkaterve a
munkaközösségnek, több változtatást is tudunk majd végre hajtani, ha digitális oktatásra
kerülne sor az iskolában. Az új Nat az öko munkaközösséget annyiban érinti, hogy alsó
tagozaton 1.-2. osztályban a környezetismeret tantárgy kikerült a gyerekek tantárgyai közül.
ezért 1. osztályban napközi keretei között a tanító nénikkel egyeztetve fogjuk a gyerekeket
bevonni az környezettudatos életmód tanításába, ezenkívül a kis kertek gondozásába.
A digitális munkarendhez kapcsolódva az ökopercek minden hónapba aktuális hírekkel
jelentkezik majd az iskola honlapján és az aulai tv-n keresztül, illetve az iskolahonlapján az
ökopercek link alatt lesz elérhető.

