
ÖKO  MUNKAKÖZÖSSÉG  MUNKATERVE A 2016/2017-ES TANÉVRE  

 
 
A tanévre tervezett tevékenységek 
 

 Szelektív hulladékgyűjtés (papír, műanyag) a bejáratnál, tantermekben 

 Veszélyes hulladék /elemek/ gyűjtése, kupakgyűjtés folytatása 

 ÖKO hírlevelek a honlapon az aktualitásokkal 

 Pályázatok nyomon követése, eTwinning együttműködések 

 A tantestület folyamatos tájékoztatása a lehetőségekről e-mailben, szóban 

 Jeles napok figyelemmel kísérése, programok szervezése 

 Szemléletformáló ÖKO programok alsó-felső tagozaton, egész tanéven át 

 Részvétel környezettudatos kampányokban 

 Kapcsolat az SZMK programjaival 
 
 
Környezet-, természet- és egészségvédelmi programok havonta 
 
 
Szeptember:  
                    A tanév feladatainak meghatározása                                                                                                
                    Munkacsoport munkaközösség vezetők 
                    ÖKO hírlevél 
                    Az iskolai kiskert folyamatos gondozása                                                                                                                                                  
                    Szüreti mulatság környezetbarát megszervezése 
                                     
Október:                        
                    Állatok Világnapja: osztálykeretben 
                    Iskolai kiskert folyamatos gondozása 
                     Őszi papírgyűjtés 
                     Témanap: Komposztálás 
                     Szemléletformáló programsorozat kezdete  
                                   
November:                    
                      Könyves cserebere  
                      Szemléletformáló környezeti program első forduló, külsős előadók interaktív programja 
                      ÖKO hírlevél 
                      Bekapcsolódás a III. kerület rendezvényeibe 
                      Részvétel az aktuális pályázatokon 
                      Szemléletformáló programsorozat folytatása 
 
December:                  
                      Témanap: Adventi készülődés környezettudatosan 
                      Hagyományőrző ünnepek: Luca napi vásár, karácsonyi ajándékok vására az osztályok által elkészített  

tárgyakból  
                      Faliújság: téli ünnepkör környezeti aspektusból           
                       
Január:              
                       Részvétel ÖKO témájú képzéseken (Humusz)             
                       Madárvédelem, madáretetők, madárkalács készítése, kihelyezése 
                       ÖKO hírlevél: környezetvédelem télen, madarak                      
 
Február:                        
                       Iskolai kiskert előkészítése  
                       Pályázatfigyelés, részvétel 1-1 csoporttal 



                       ÖKO hírlevél 
                       A VÍZ Világnapjának előkészítése, szervezés 
                       Bekapcsolódás a III. kerület rendezvényeibe 
                       Tanulmányi verseny a Szemléletformáló programsorozathoz kapcsolódva 
 
Március:                       
                        Pályázat,- és programfigyelés 
                        ÖKO hírlevél: komposztálás, előadás, gyakorlati bemutató 
                        Faliújság: tavasz, hóolvadás, patakok 
                        Iskolai kiskert gondozása 
                        Témanap Márc. 22. A Víz Világnapja   
                        Szemléletformáló rendezvény, Szigetmonostor  
  
Április:                         
                         A Föld Napja előkészítése, pályázat, meghívás 
                         Húsvéti népszokások, hagyományőrzés 
                         Pályázat,- és programfigyelés, részvétel 
                         Iskolai kiskert gondozása 
                         Témanap Ápr. 22. A Föld Napja 
                         Kerékpárral a suliba!- akciónap megszervezése 
                         Tanulmányi verseny a Szemléletformáló programsorozathoz kapcsolódva 
       
Május:                           
                          Témanap: máj. 10. Madarak és Fák napja, iskolai program 
                          ÖKO hírlevél: Madarak és Fák napja 
                          Iskolai kiskert gondozása 
                          Klímamentő akciónap, az októberi megismétlése 
                          Részvétel az aktuális pályázatokon 
 
Június:                                  
                           Pályázat,- és programfigyelés, részvétel 
                           Bekapcsolódás a III. kerület rendezvényeibe 
                           Iskolai kiskert gondozása 
                           Erdei iskola és osztálykirándulások 
 
 
 

Sallainé Tóth Mária munkaközösség-vezető 

 


