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Feladatok és célok 
 Ökoiskola cím újbóli elnyerése 

 Tanulóink környezettudatos gondolkodásra és magatartásra nevelése 

 A fenntarthatóság elveinek gyakorlati megvalósítása 

 A környezet szeretete, tisztelete és felelsségteljes védelme 

 A tanulók aktív bevonása a környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos 
tevékenységekbe, programokba 

 Egészséges életmód kialakításának segítése, támogatása 

 Környezetünkben végbemenő változások megfigyelése, tapasztalatok  megosztása a 
korosztályonként szervezett fórumokon 

 

Ökoiskolai munkacsoport tagjai:  
 

 Kelemenné Benkő Barbara –felső ta gozat- biológia 

  Kelemen Kornél – felső tagozat - testnevelés  

  Kéri Adrienn – alsó tagozat – természetismeret 

 

Tevékenységeink: 
  Autómentes Nap, Állatok világnapja, Víz Világnapja, Föld Napja, Madarak és Fák 

Napja alkalmával feladatokkal, bemutatókkal, projekt napokkal, ismertetőkkel készülünk.  

 Gondoskodunk iskolánk környezetének tisztántartásáról.  

 Csatlakozunk városunkban megrendezésre kerülő környezetvédelmi programokhoz.  

 A tanév során gyalog- és kerékpártúrákat szervezünk Celldömölk környékére. 
Szeretnénk megismertetni a gyerekekkel lakóhelyük természeti értékeit.  

 Egészségnevelési napot tartunk az egészséges életmód tudatosításának érdekében.  

 Gondoskodunk télen az iskolánk környékére érkező madarak etetéséről.  

 Fontos a szelektív hulladékgyűjtés és ezzel párhuzamosan annak megtapasztalása, hogy 
az újrahasznosítás hogyan jelenik meg a mindennapjainkban.  

 Áprilisban megszervezzük a Fenntarthatósági Témahét programjait.  



 Figyelemmel kísérjük és csatlakozunk környezetvédelemmel kapcsolatos rajz, irodalmi 

és egyéb pályázatokhoz.  

 Tantermekben és a folyosókon elhelyezett zöld növények gondozása, szaporítása 

 Energiajárőr csapat megszervezése felső tagozatos diákokból 

 Folyamatosan papírgyűjtési akciókat szervezünk 

 Használt olaj gyűjtő pontot alakítottunk ki és működtetjük a szülők bevonásával 

 

 

 

Esemény  Időpont  Felelős  

Ökoiskola munkatervének 
elkészítése  

szeptember 10.  Ökoiskolai munkacsoport  

Iskola honlapján az  
Ökoiskolával kapcsolatos  
hírek megjelenítése  

folyamatos Munkacsoport vezetője 
Kerekes Gábor  

Kéri Adrienn 

Autómentes Nap  szeptember 22.  Kéri Adrienn  

Magyar Diáksport Napja 
Kerékpártúra szervezése 

szeptember 30. Kelemen Kornél 

Állatok Világnapja 
Assisi Szent Ferenc az 
állatok védőszentje  

október 4.  Ökoiskolai munkacsoport 
hitoktatók  

72 óra kompromisszumok  
nélkül  
  

október 6-8.  Ökoiskolai munkacsoport  
osztályfőnökök 

Egészségnevelési nap  november 18.  Ökoiskolai munkacsoport 
Iskolai védőnő  



Esemény  Időpont  Felelős  

Víz Világnapja  március 22.  Ökoiskolai munkacsoport  

Föld Napja  április 22.  Ökoiskolai munkacsoport  

Fenntarthatósági Témahét  április 24- 28.  Ökoiskolai munkacsoport  

Madarak és Fák Napja május 10. Ökoiskolai munkacsoport 

Papírgyűjtés folyamatos osztályfőnökök 
szülők 

technikai dolgozók 

Használt olaj gyűjtése folyamatos osztályfőnökök 
szülők 

technikai dolgozók 

 


