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„Örökösen meghódítjuk a természetet, a teret, hegyeket, sivatagokat, baktériumokat és 

rovarokat, ahelyett hogy megtanulnánk, hogyan lehet egy harmonikus rendszerben 

együttműködni velük.” 

Alan Watts 

 

 

Az ökoiskola célja, legfontosabb feladataink 

 

Intézményünk 2017-ig jogosult az Ökoiskola címre. Munkatervünkben a tanév egyéb 

feladatai között szerepel a környezettudatos szemlélet formálása, az egészséges életmódra 

nevelés és a fenntarthatóság megjelenítése a mindennapi oktató munkában. A fenntarthatóság 

pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás kialakítása, elmélyítése prioritást élvez, 

együttműködve a város önkormányzatával, a szülői munkaközösséggel, társadalmi 

szervezetekkel. A nevelés iránya a közösségekkel való együttműködés, amelyre 

intézményünk nyitott. Célunk és egyben legfontosabb feladatunk a kisiskolás korban lévő 

tanulók megfelelő környezeti hozzáállásának, a környezetüket óvó, a környezetért felelősséget 

érző magatartás, attitűd kialakítása. Iskolánk természeti környezete a Kiskunsági Nemzeti 

Park közelében arra kötelez bennünket, hogy megismerjük, megőrizzük értékeit, ápoljuk 

hagyományait a jövő generációjának. Erre nyitottak a pedagógusok, minden munkaközösség 

munkatervében szerepel a fenntartható fejlődésre nevelés.. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.citatum.hu/szerzo/Alan_Watts


A fenntarthatóságra  nevelés iskolai fejlesztésének lépései: 

- A környezeti nevelésnek az iskolai élet minden területére ki kell terjedni, 

rendszerszerűnek kell lenni. A munkatervek tartalmazzák a fenntarthatóságra nevelés 

feladatait. 

- A tanulók igényeinek kialakítása a kulturált, egészséges környezet iránt. 

- Megértetni a fogyasztás és a környezeti erőforrások kapcsolatát, a fenntartható 

fogyasztás elvét. 

- A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük hagyományainak, értékeinek 

megőrzésébe, gyarapításába. 

- Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére 

való törekvés váljék meghatározóvá. 

- Az iskolakert aktuális munkáinak folytatása ebben a tanévben is feladatunk, kerti 

szerszámok további beszerzése szükséges. A komposztálás lehetőségének 

megteremtése fontos feladatunk. 

- A Comenius pályázat fenntartása keretében továbbra is fontos a vízvédelem, a vízzel 

történő takarékoskodásra nevelés 

- A TÁMOP 3.3 14: „Kézen fogva a jövőnkért” pályázat fenntartása az „Egészséges 

életmódra nevelés fontossága” jegyében 

- A TÁMOP 3.1.4 – C : „Művészetekkel a közös jövőnkért” pályázat fenntartása 

 

 

Munkacsoport tagjai: 

SzakálnéGalbavi Márta – ökoiskolai kapcsolattartó 

Baksa Gáborné – tanító 

Cseh Éva – tanító 

Somodi Éva – tanár 

SzegedinéRédli Julianna – tanár 

Halákné Kovács Elza - tanár 

 

 



Tervezett programok: 

 

Időpont 

 

Esemény  Felelős 

Szeptember 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeles nap: 

szept.22. 

- Ökoiskolai munkacsoport megújítása 

- Az iskola arculatának alakítása 

/dekoráció/ 

- Osztályok közötti verseny hirdetése: 

dekoráció és tisztasági verseny 

- Iskolakertben növények ápolása, termések 

gyűjtése 

- Hagyomány ápolás: Kerek Feszt  

   Szüreti- és tojás fesztivál 

- Tojásfutam 

- Kiállítás. Az én városom 

-  Szelektív hulladék gyűjtés elindítása 

/papír, műanyag, elem/ 

- Európai Autómentes Nap programba 

bekapcsolódunk  

- Erdei iskola: 5. évfolyam 

 

Szakálné Galbavi Márta 

osztályfőnökök 

határidő: szept. 16. 

Kovács Istvánné 

határidő: havonta ellenőrzés 

Szakálné G Márta 

 

Gyurkovics Balázsné 

határidő: szept. 16-17. 

 

 

Szakálné G M 

- folyamatos 

Szakálné G M 

5. évf. osztályfőnökök 

határidő: jún. 15. 

Október  Projekt     - Egészséghét 

 

- Hasznosanyag-gyűjtés /papír/ 

 

- Aktuális teendők az iskolakertben 

 

Szakálné G M 

határidő: okt. 10-15. 

Gabnainé-Dorcsákné 

határidő:okt. 11-12. 

Szakálné G M 

határidő: folyamatos 

November -Növények gondozása az iskola épületében: 

minden osztályban legyen zöld sarok 

- Madáretetők kihelyezése 

- Madáreleség készítése 

 

osztályfőnökök 

határidő: folyamatos 

Halákné K Elza 

Somodi Éva 

December 

 

 

 

 

- Hagyomány őrzés:  Luca-búza vetése 

 

 

 

Szakálné G M 

határidő: dec. 13. 

 

 



- Ajtó-, ablakdíszek: karácsonyi dekoráció,    

ajándék készítés                                                 

 

osztályfőnökök 

 

Január 

 

- Madáretetés 

- Ökofal frissítése 

- Egészséges életmódra nevelés  

-   levelezős verseny hirdetése 

- Növények csíráztatása a tantermekben 

 

 

Baksa Gáborné 

Szakálné G M 

Szakálné G M 

határidő: január-április 

szaktanárok, tanítók 

Február - Farsangra készülünk 

- Fészekodúk kihelyezése 

- Virághagymák ültetése cserépbe 

 

DÖK 

Halákné K Elza 

szaktanárok, tanítók 

Március 

 

 

 

 

Jeles nap:márc. 22 

- Kerékpáros közlekedés szabályai, 

ügyességi verseny 

- Tavaszi munkák az iskolakertben 

- 3 hetet meghaladó Projekt témája: 

Hagyományok a Duna-Tisza közén  

- Március 22:  

A víz világnapja- 

 - Látogatás a Vízmű telepre 

 

Márki Éva 

 

Szakálné G M 

Cseh Éva 

határidő: márc. 13 –ápr. 12. 

SzakálnéGalbavi Márta 

 

Április 

 

Jeles nap: ápr. 22 

- Húsvét –ökoszemmel 

- Virágok ültetése, gondozása 

- Április 22. A Föld Napja 

  - Látogatás a Szennyvíztisztító telepre 

- TeSzedd! – szemétszedési akcióba 

bekapcsolódunk 

- Tavaszi futóverseny 

- Fenntarthatósági Témahét 

 

- Környezeti nevelés témakörben 

szervezett tanulmányi versenyeken 

részvétel 

 

Csorbáné K R 

iskolai udvari munkás 

Szakálné G M 

 

Szakálné G M 

 

Márki Éva 

Szakálné G M 

határidő: ápr. 24 – 28. 

Halákné Kovács Elza 

határidő: kiírásnak megfelelően 

   



Május 

Jeles nap: máj. 10. 

 

- Május 10: Madarak és fák napja 

- Osztálykirándulások, kerékpártúrák 

/ 

 

Szakálné G M 

osztályfőnökök 

 

Június - Hasznos anyag gyűjtés 

 

- Éves munka értékelése 

- Versenyeredmények, jutalmazások 

 

- Nyári táborok szervezése sok túrával, 

természetjárás 

 

Gabnainé – Dorcsákné 

határidő: jún. 06 – 07. 

Szakálné G M 

Kovács Istvánné 

 

Halákné K E,  

Dorcsákné Csőszi Barbara 

Július - Augusztus Nyári kertgondozási teendők Szakálné G M 

Cseh Éva 

Baksa Gáborné 

 

  

Kerekegyháza, 2016. szeptember 1. 

 

______________________________    __________________________ 

  igazgató     ökoiskola munkacsoport vezető 

 

______________________________    ___________________________ 

  DÖK        KAT 

 

    ______________________________ 

      SZMK 


