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A 2017/2018-es tanév fő feladatai 
 

 

 

 Soros munkakapcsolatok folytatása, további kapcsolatok kiépítése ÖKO 
pályázatot nyert iskolákkal, valamint civil szervezetekkel helyi és országos szinten. 

 
Módszertani gyűjtemény továbbfejlesztése, mely elősegíti az intézmény dolgozóink 
munkáját, mely mindenki számára elérhető helyen, az iskolai könyvtárban 
megtalálható. 
 
Szelektív hulladékgyűjtés megszervezése és bevezetése a tanév során több 
alkalommal is az iskolában: 
 

 papírgyűjtés 

 műanyag flakonok gyűjtése 

 veszélyes hulladékok, szárazelemgyűjtés 

 használt olaj gyűjtése 

 
 
Pályázatok figyelése és írása. 
 
 

Zöld napok”-ra figyelem felhívása, valamint alsó tagozaton, természetismeret 
órákon. 
 
 
 
Iskolai versenyek szervezése a Természettudományi Munkaközösség tagjai és a 
DÖK segítségével. 

 Gyümölcsnap 
 Egészséges életmód vetélkedő 
 Madarak és fák napja  márciusban 

 
 
 
 
 
 

Fenti feladatokat idő arányosan teljesítettük. 
 
 
 
 
 



 
 

Feladatok a II. FÉLÉVRE 

 

 Tájékoztató anyagok folyamatos készítése az iskola arculatáról környezeti 

nevelési szempontból, melyek az iskola honlapján megjelennek. 

 Az Ökoiskola kritériumrendszerébe foglalt és vállalt feladatok tartása és 

megvalósítása. 

 A munkaközösségek és a diákönkormányzat munkájukban az Ökoiskola 

kritériumoknak megfelelő feladatokat, eseményeket jelölnek meg.  

 A hazai életközösségek tanulmányozása nemcsak azt iskolában folyjon, 

hanem a természetben is.  

 Diákjaink érdeklődését felkeltve közösen keressük a jövőbeli fejlődés és 

változások alternatív lehetőségeit. 

 A tantermeket, folyosókat növényekkel, tanáraink és művészeti képzésen 

részt vevő diákjaink alkotásaival díszítjük. 

 Környezetvédelmi, egészségnevelési projektnapokat és/vagy heteket 

rendezünk. 

 A Jeles napokat megemlékezés, verseny, témanap formájában rendezzük 

meg. 

 Kirándulásokkal, természetjárással, táborozással színesítjük programjainkat, 

jutunk el és ismerjük meg a környező és távoli természeti és kulturális 

értékeket. 

 Az iskola területén és közvetlen környezetében szeptemberben és májusban 

tartunk takarítást, területrendezést, fák és egynyári növények ültetését. 

 Te Szedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért programjaiban aktív 
részvétel. 

 Az energiatakarékosságra (világítás, szellőztetés) kiemelt figyelmet fordítunk. 

 Szelektíven gyűjtjük a hulladékot, amit az iskolában kihelyezett edénybe 
helyezünk el. 

  Hulladékgyűjtést ősszel és tavasszal szervez a DÖK. 

  

 



 

 Az iskola aktívan vesz részt a helyi közélet Ökoiskolai célokkal összefüggő 
programjaiban (pl. városvédelem.). 

 

 

 

 

Érd, 2018. január 25. 

       Solymossy Szilvia 


