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Öko munkaközösség

Kovácsné Tapolcsányi Valéria igazgató, tanító
Burkali Mónika

igazgatóhelyettes, történelem, földrajz, német

Dreiszigerné Halász Andrea

igazgatóhelyettes, tanító

Czapáry Katalin

tanító, munkaközösség-vezető

Lövei Zsuzsanna

földrajz, természetismeret, napközi, munkaközösség-vezető

Krónerné Jóború Gabriella

tanító, munkaközösség-vezető

Monostoriné Ambrózi Ágnes tanító, munkaközösség-vezető
Spiller András

számítástechnika

Benczéné Támadi Rita

magyar, munkaközösség-vezető

Lakatos Gabriella

természetismeret, biológia, földrajz, munkaközösség-vezető

Mudry Judit

rajz, természetismeret, földrajz, munkaközösség-vezető

Szabara Tímea

német-történelem, munkaközösség-vezető

Merglné Stahl Kinga

könyvtár, német, munkaközösség-vezető

Beitzer Tamás

gondnok

Tóth Lajos

kertész

Az ökoiskola munkaterve 2021/2022.
Ökoiskola kritériumrendszere:
Általános elvárások:
Iskola mindennapos működése során kiemelt figyelmet fordít a fenntarthatóság elveinek
érvényesülésére, az idén a túlfogyasztás fogalmának megismertetése, az energiatakarékosságra
való felhívás a cél. További célunk: az igényes környezet kialakítása és kialakíttatása a diákok
körében, valamint az iskolai tevékenységek környezetre gyakorolt hatásának mérséklése.
Tanulás – tanítás:
Az iskola pedagógiai programja képviseli a fenntarthatóság pedagógiai törekvéseit:
- a helyi tantervek a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiája szempontjainak, új
eredményeinek figyelembevételével készülnek.
- különböző pedagógiai módszerek és tanulásszervezési formák alkalmazása a tanulók
életkorának és egyéni sajátosságainak figyelembevételével valósulnak meg (kooperatív
tevékenységre épülő munkaformák, projektmódszer, fejlesztő órák, tehetséggondozás)
- Az IKT eszközök rendszeres alkalmazására nagy hangsúlyt fektetünk.
- A lehetőségekhez mérten növeljük azon alkalmak számát, amikor a természet tanulmányozása
iskolán kívül, szabadban történik.
Személyi feltételek, belső kapcsolatok:
Az iskola valamennyi dolgozója példát mutat a diákoknak a környezetbarát szemlélet, az
egészséges életvitel és fenntarthatóság szempontjait figyelembe véve.
Tanításon kívüli tevékenységek:
Az iskola minden tanévben szervez az ÖKO iskola arculatához kapcsolódó programokat,
akciókat.
Ezek a következők: kiállítások az aulában és a folyosókon, tábor, kirándulások, hagyományőrző
projektek, jeles napok alkalmából szervezett rendezvények, sportprogramok (tömegsport,
játékos egészségfejlesztés, részvétel a kerületi fenntarthatósággal kapcsolatos versenyeken,
Állatok és Föld napi pályázati versenyeken), papírgyűjtés, hulladékgyűjtés, folyamatos
szelektív hulladékgyűjtés (papír, elem, palack), új projektként használt ruhagyűjtés.

Társadalmi kapcsolatok:
Szoros kapcsolat kialakítása Mozgolóda Óvodával és a helyi civil szervezetekkel,
intézményekkel. Az iskolai honlapon keresztül rendszeresen informáljuk az érdeklődőket
tevékenységeinkről, az intézmény életéről, közös programjainkról.
Fizikai környezet:
Inspiráló tanulói környezet kialakítása érdekében minden nevelő aktívan, kreatívan részt vállal
a feladatokból. Az épített környezet esztétikumának növelésével, állagmegóvásával a
fenntartható fejlődés biztosítása.
Tervezett tevékenységek között szerepel:
- az iskolaépületünk környékén a növényzet, fűszer kiskertek gondozása,
- iskolánk könyvtárában kiemelt helyen és a lehetőségekhez mérten bővítjük a
fenntarthatósággal kapcsolatos információhordozókat
- megőrizzük a „Madárbarát iskola” címet, a téli időszakban a környezetünkben található
madáretetőket felügyeljük,
- a kerékpártárolók karbantartására figyelmet fordítunk,
- folyosókat, tantermeket zöld növényekkel, diákjaink képzőművészeti alkotásaival dekoráljuk,
- a földszinti alulában, folyosókon időszakos kiállításokat rendezünk a jeles napok alkalmából.
Az idei tanév is rendhagyó lesz, a járványügyi helyzethez igazodik, több változtatást is tudunk
majd végre hajtani a programjainkban, ha digitális oktatásra kerülne sor az iskolában.
A 2020NAT az öko munkaközösséget annyiban érinti, hogy alsó tagozaton 1.-2. osztályban a
környezetismeret tantárgy kikerült a gyerekek tantárgyai közül, de az idén 1. évfolyamon tanuló
diákjaink szakkör formájában tanulnak környezetismeretet. Így már az elsős gyerekeket is be
tudjuk vonni az környezettudatos életmód megismerésébe, a munkaközösség által szervezet
projektek megvalósításába. A digitális munkarendhez kapcsolódva az ökopercek minden
hónapba aktuális hírekkel jelentkezik az idén is az iskola honlapján és az aulai tv-n keresztül.

Határidő

Esemény

Felelős

Szeptember
szeptember 1. Fenntarthatósággal kapcsolatos könyvtári polc bővítése

Merglné Stahl Kinga

szeptember 16. Munkaközösségek munkaterveinek elkészítése

Munkaközösség
vezetők

szeptember 20- Az iskola honlapján az Ökoiskola hírek létrehozása,

iskolavezetés

tól

karbantartása

Spiller András

folyamatos

Ökopercek 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.

Gincsainé Fazekas
Ilona, Umführer
Szilvia
iskolavezetés

folyamatos

A fenntarthatósággal összhangban lévő dekoráció

osztályfőnökök

kialakítása a jeles napok alkalmából.

folyamatos

folyamatos

Együttműködés a vállalkozókkal (Főkert)civil

Lövei Zsuzsanna

szervezetekkel

iskolavezetés

Óvodával való együttműködés a fenntarthatóság terén.

iskolavezetés,

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
játszótér)

folyamatos

Zöld csoport újjászervezése.

DÖK

folyamatos

Szelektív hulladékgyűjtés az iskolában; műanyagkupak,

Tóth Bálint,

PET palack, elem, papír gyűjtése

Érsekné Tóth
Adrienn

szeptember 23. Akadályverseny alsó tagozat, környezettudatosság
jegyében

Monostoriné
Ambrózi Ágnes

szeptember 20- Papírgyűjtés

Tóth Bálint,

24.

osztályfőnökök,
DÖK

folyamatos

Konyhakert rendbetétele, közösségi kert rendbetétele

napközi,
Lövei Zsuzsanna
Lakatos Gabriella

folyamatos

túlfogyasztás, energiatakarékosságra való

tantestület tagjai

figyelemfelhívás és a szelektív hulladékgyűjtés
tudatosítása a gyerekekben
Október
október 4.

Állatok világnapja plakát (ökoperc)

2. évfolyam
Lövei Zsuzsanna

október 7.

Egészségnap

Mudry Judit
osztályfőnökök
Monostoriné
Ambrózi Ágnes

október 4.-16. Zsákos használt ruhagyűjtés

Tóth Bálint, DŐK
osztályfőnökök

November

november 8.

Városok világnapja, ökoperc

Lövei Zsuzsanna

november 10.

Kerület napja. A kerület természeti értékeinek

Merglné Stahl Kinga

megismerése.

osztályfőnökök

Márton-napi hagyományok felelevenítése és lampionos

iskolavezetés, nyelvi

felvonulás Kelenföldön

munkaközösség

Madáretetők kihelyezése

Lakatos Gabriella

november 11.

november 11.

Lövei Zsuzsanna
Mudry Judit
november 25- Adventi koszorúk készítése az újrahasznosítás jegyében. Burkali Mónika,
osztályfőnökök

26.
December
december 11.

Adventi vásár

iskolavezetés
osztályfőnökök,

december 16.

Betlehemes műsor

Burkali Mónika

Iskolai házi versenyek (Teleki Pál, Hermann Ottó),

Lakatos Gabriella

Készülés a kerületi Föld napi versenysorozatra

Mudry Judit

Január
január 26.

Lövei Zsuzsanna

január 31.

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

Február
február 4.

Bolyai természetismeret csapatverseny

Lövei Zsuzsanna
Lakatos Gabriella

február 14-16. Nyelvi farsang, farsang alsó és felső tagozaton

iskolavezetés, DÖK
osztályfőnökök

február 28.

Kerttervek elkészítése

iskolavezetés
Lövei Zsuzsanna

Március
március 22.

Víz világnapja

3.évfolyam

március 30.

Konyhakert beültetése

napközi, zöld
csoport

március 31.

Tavaszi nagytakarítás az iskola környékén

DÖK
napközi

Április
Április 4-8.

Digitális hét

Spiller András,

április 22.

Föld világnapja (kerületi versenyek, természetjárás),

Lakatos Gabriella,

plakátverseny és kiállítás

Lövei Zsuzsanna
testnevelők
osztályfőnökök

április 19-26.

Papírgyűjtés

Spiller András,
DÖK
osztályfőnökök,

április 25-29.

Fenntarthatósági témahét

Mudry Judit,
Lakatos Gabriella
osztályfőnökök

április 26.

„Zöld nap”

Mudry Judit,
osztályfőnökök

Május
május 9.

DPP hét

Burkali Mónika
osztályfőnökök

május 10.

Madarak és fák világnapja plakát kiállítás,

2. évfolyam

Kerületi versenyre felkészítés, 5. és 4. évfolyam

Lövei Zsuzsanna
Lakatos Gabriella

Június
június 10.

Tanulmányi kirándulások felső tagozaton

osztályfőnökök

Június 8-15.

Interaktív környezet óra 1. osztályosoknak a Margit-

Lövei Zsuzsanna

szigeten (Főkert)

1. évfolyamos
osztályfőnökök

június 14.

Tanulmányi kirándulások alsó tagozaton

osztályfőnökök

Június 15.

Iskolánk ÖKO tevékenységének értékelése

ÖKOmunkaközösség,
DÖK
iskolavezetés

Budapest, 2021. 09.14.

Lövei Zsuzsanna
mkv.

