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1 . Ökoiskolai munkacsoport

Megalakulása: 2018. május 7.

Tagok: Rác- Kaiser Rita ÖMCS vezetője, biológia-földrajz szakos

tanár

Kajos Péterné lntézményvezető

Arady Emőke Művészeti munkaközösség, DÖK vezető

Piringer Zoltán lgazgatóhelyettes, történelem- média

szakos tanár

Horváthé Bence Éva Közalkalmazotti Tanács vezetője, magyar

-könyvtár szakos tanár

Kőhidi Gitta Alsós munkaközösség tagja, tanító,
Tehetség mun ka közösség vezetője

Wachtler lldikó Német nemzetiségi tanító, vezetőségi tag

Végh Balázs |degen nyelvi munkaközösség tagja, angol

szakos tanár

Bánkuti szilvia Matematika és a testnevelés
mu nka közösség tagja, matematika-
testnevelés- angol szakos tanár

lhászné Erdélyvári Csilla Osztályfőnöki munkaközösség vezetője,

magyar- német szakos tanár

Psóra Cecília Napközis munkaközösség tagja,

házta rtásta n-ökonómia sza kos tanár

2. Célkitűzéseink:

Az iskola teremtsen, erősítsen és tükrözzön zöld mintákat.

Növelni a tanulókban a természetszeretet, kapcsolódjanak be a közvetlen
környezetük hagyomá nya inak, értékeinek megőrzésébe, gyara pításába.

Segíteni a környezettudatos gondolkodás és életvitel kialakulását,

az egészséges életmódra nevelést,a mértéktartó és takarékos életvitelt.

A szemlélet váljon a tanulók mindennapi életének részévé, épüljön be a

családok mindennapjaiba- zöldköznapok megteremtése



Legyenek érzékenyek és felelős tagjai az esetleges környezeti

konfliKusok felismerése, megelőzése és megoldása tekintetében.

Az iskolai büfében kevésbé feldolgozott ételek és italok bevezetése,
népszerűsítése



Feladat Tervezett időpont Felelős
Éves munkatervek
elkészítése a
fen nta rthatósági
szempontok beépítésével.

szeptember Kajos Péterné

Védőnöi, osztályfőnöki
órák, orvosi és védőnöi
szűrések, oltások
időpontiá na k egVeztetése

szeptember Piringer Zoltán

lskolatej és iskolagyümölcs
program

szeptembertől
folyamatos

Zöld stáb megalakítása az
iskolarádióhoz

szeptember Kaiser Rita

Őszi hulladékgyűjtés szeptember Vége Arady Emőke
Zöld hírek a honlapon szeptembertől

folyamatos
Piringer Zoltán

Beltéri növények gondozása szeptembertől Osztályfőnökök
Dekorációk készítése jeles
napok , ünnepek

szeptembertől psóra cecilia

Takarítási világnap-
iskolarádió

szeptember 17. Osztályfőnökök
Kaiser Rita

Erdei iskola szeptember 3-5. osztályfőnökök
Hatá rta la nul program szeptember 7.-es osztályfőnökök
Hulladékból használati
tárgyak készítése technika
órán

folyamatos psóra cecília

Agyagszakkör szeptembertől folyamatos Bánkuti szilvia
Autómentes nap szeptember vége (21) Piringer Zoltán
öro- faliúisáe októbertől folyamatos Kaiser Rita
Esővízev űitő felá l l ítása október Piringer zoltán, Kaiser Rita

Virágok locsolása esővízzel Októbertől folyamatos Osztályfőnökök

Elemeyűjtés folyamatos Kaiser Rita
Palackösszenyomó folyamatos Kaiser Rita
Állatok Vilá8napja
iskolarádió

október 4. Kaiser Rita

Nemzetközi nap a
természeti katasztrófák

Október 2. szerdája Kaiser Rita
Piringer Zoltán



csökkentéséről(közösségi
oldal-fa liújsás)

Úszás t-7. évfolyam folyamatos Gombás szabolcs
Aradi vértanú k -
meeem lékezés-iskolarádió

október 6. Piringer Zoltán

Városi Ünnepség október 23. Kajos Péterné
Madáretetők kihelyezése,
feltöltése

November elejétől
áprilisie

Kaiser Rita

Fústmentes nap iskolarádió,
fa liújság

November 17. (I9) Ka iser Rita

Ökoruhapályázat Novem ber psóra cecília
Egészségvédelmi nap November kőhidi Gitta
Korcsolya 1.-8.-ie Decembertől februárig wachtler lldikó
Cipős- doboz akció Dece m ber Kajos Péterné
Beszámoló z első félév öko-
programjáról

Január vége
Félévi értekezlet

Kaiser Rita

Vizes élőhelyek világnapja-
iskolarádió

Február 2. Kaiser Rita

Tikverőzés Mohán február 5. -es osztályfőnökök
Farsang-jelmezek készítése február Osztá lyfőnökök, szülők
Vadvilág világnap -
iskolarádió faliúisáe

Március 3. Kaiser Rita

Fogyasztóvédelmi világnap-
iskolarádió

Március 15. Ka iser Rita

Víz világnapi megemlékezés-
r ajzp ály ázat( is kol a rád ió,
fa liú isáe)

Március 22.-ei hét Magyar-m űvészeti
munkaközösség

A Föld órája- honlap Március 30. Piringer Zoltán, Kaiser Rita

lskolai vízlábnyom
számítása

M á rcius Bán kuti szilvia

Tavaszi pa pírgyűjtés Április Arady Emőke
H úsvéti dekoráció ,,ökosan" Április psóra cecília, alsós mk.
Komposztáló kihelyezése,
beüzemelése

Április Piringer Zoltán

Föld Napja -iskolarádió,
faliújsáe

Április 22. Kaiser Rita

Radnóti nap- Virágkiállítás,
Tanulmányi versenyek,
emlékfa -ültetés

Május 3. kertainé Gaál zsuzsanna
Kajos Péterné

Madarak , fák napja-
iskolarádió, faliúisáe

Május 11. Kaiser Rita

Európai Nemzeti Parkok
napia- iskolarádió, faliúisáe

május 24. Kaiser Rita



Megyei katasztrófavédelmi
Ve rse ny

Május Piringer Zoltán

Erdőmentés-szemétszedés Máius Végh Balázs
Pünkösdi virágálom Május vége psóra cecília
Családi nap Május vége- június eleje Osztályfőnökök
Környezetvédelmi világnap -
iskolarádió

Június 5. Kaiser Rita

Nyári napközis táborok Június vége Tanárok
Éves beszámoló készítése Jú nius Kaiser Rita
Erzsébet- tábor Június vége-iúlius eleie Kajos Péterné


