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Feladataink: 

Szemléletformálás, környezettudatosságra nevelés, a fenntartható fejlődés 

elveinek érvényesítése 

• A környezet iránti tisztelet, felelősségteljes gondolkodás kialakítása 

• Minél több tanulót segíteni, hogy a képességeiknek megfelelően 

kapcsolódjanak be a környezetük értékeinek a megóvásába, gyarapításába; 

• Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk 

megelőzésérre való törekvés váljék meghatározóvá; 

• Elősegíteni az egészséges életmód kialakítását 

• Ismerjék meg környezetüket szerezzenek tapasztalatokat a környezetükben 

végbemenő változásokról 

• Lehetővé tenni, hogy a szülők is részt vegyenek  az ökoiskolai tevékenységben 

 

Kiemelt feladataink: 

• Szelektív kukák működtetése 

• A szülők bevonása a fenntarthatóság érdekében szervezett programokba; 

• Ökológiai jellegű rajz-, fotópályázatokon való részvétel; 

• Természeti környezetünk és annak megismerését célzó versenyeken való aktív részvétel 

• Megemlékezés a „jeles napokról” 

• A tanév folyamán a tervezett projektek, témanapok lebonyolítása, megvalósítása 

• Bekapcsolódni országos, helyi fenntarthatósági neveléssel kapcsolatos programokba 

• A fenntarthatósággal kapcsolatos tevékenység bemutatása (faliújságok, ÖKO fal,honlap) 

• Minél több tanuló bevonása tanulók aktív bevonása az osztálytermek és a folyosók   

zöldítésébe, szépítésébe 

 

SZEPTEMBER: 

 

✓ Terveink szerint folytatódik az elemgyűjtés akció Kelemen Ildikó koordinálásában. A 

gyerekek és szüleik nagyon lelkesen gyűjtik az igen nagy mennyiségű veszélyes 

hulladékot, melytől megszabadítja őket a kezdeményezés.  

 

✓ Ugyancsak folytatjuk a kupakgyűjtést is az iskola bejáratánál elhelyezett tárolóba. 

Nagyon népszerű és kedvelt a családok körében. 

 

✓ Reményeink szerin beindítjuk újra az Öko-kommandót a tanév végéig. Az elmúlt 
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években sajnos a korlátozások miatt félbemaradt ez a rendezettségre buzdító 

kezdeményezés, de mindenképpen szeretnénk folytatni, ha erre mód lesz.  

 

✓ Egész évben szem előtt tartjuk a környezetünk védelmét, gondozását: már meglévő 

virágoskertjeink és magaságyásaink megújítását és gyomlálását, általunk ültetett fák 

gondozását. Újra szervezünk szemétszedést szűkebb- és tágabb környezetünkben 

egyaránt 

 

✓ Folytatódik a használt olajgyűjtés népszerűsítése, az önkormányzattal együttműködve. 

Az egyik leggyakoribb háztartási veszélyes hulladéktól lehet ebben a formában 

megszabadulni és nem utolsó sorban ez is a Bogáncs Alapítványnak hoz egy kis plusz 

bevételt. 

 

✓ Megpróbálunk ebben az évben újra papírgyűjtést szervezni, ha találunk megfelelő 

partnert hozzá, hiszen hatalmas mennyiségű a felhalmozott papírhulladék van az egész 

iskolában 

 

✓ Elkezdjük szervezni az elmúlt években sikeres sulizsákprogramot is. 

✓ 30.- őszi kirándulások: alsó tagozat: Ipolytarnóc; felső tagozat Eger 

 

OKTÓBER:  

 

✓ 1.(szombat) Szüreti felvonulás – a hagyományok ápolása és a településsel való 

kapcsolattartás érdekében Csiki-Babics Márta, vezetőség 

✓ 7.- az Európai Diáksport Napján a testnevelők szervezésében veszünk részt 

✓ 9.  (vasárnap ) kerékpáros emléktúrát tervezünk koszorúzással egybekötött 

tisztelgésként az aradi vértanúk előtt  Varga László szervezésében 

 

NOVEMBER: 

 

✓ az eddigi évekhez hasonlóan, annak folytatásaként újrahasznosított faanyagból, 

papírból, üvegből és textilekből karácsonyi ajándéktárgyakat készítünk a gyerekekkel 

a családjuknak, illetve az iskolai karácsonyi vásárra 
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DECEMBER:  

 

✓ fellépés a csomádi Falukarácsony rendezvényen- 1.o. 

 

✓ DÖK teadélutánt szervezünk kézműves foglalkozásokkal, játékkal, vetélkedőkkel 

 

✓ -14-21. között  karácsonyi vásárt rendezünk az aulában, - Szendreyné és Monoriné 

szervezésében 

 
FEBRUÁR: 

 

✓ a farsangi dekorációink ismét újrahasznosíthatóak lesznek (erre törekszünk a tanév 

során az iskolai dekorációknál szintén), ezzel is a környezetünk védelmére neveljük a 

gyerekeket. Az osztályfarsangok esetében otthonról hozott bögrét, tányért használunk 

a hulladékok csökkentése érdekében.  

 

MÁRCIUS: 

 

✓ A tavasz beköszöntével az iskolaudvaron, valamint az iskola épülete körül a növények 

gondozása, ápolása 

✓ 22. A víz világnapja - projektnap az egész tanulóközösségnek. A tiszta ivóvíz 

fogyasztásának népszerűsítése a cukros üdítőitalokkal szemben 

 

ÁPRILIS: 

 

✓ 24–28. A Fenntarthatósági Témahéten természetesen ebben az évben is sokszínű 

eseményekkel  veszünk részt, ugyanennek keretében lesznek programok a Föld Napján is 

 

 

MÁJUS: 

 

✓ Anyák napi köszöntés, ajándékkészítés öko-szellemben, újrahasznosított 

alapanyagokból 

 

✓ Az öko-kommandó nyertes osztályainak (alsó, felső tagozat) jutalom kirándulás 

szervezése, jutalom „ szabadnappal” 

 

JÚNIUS: 

 

✓ tanévzáró és a ballagás díszítése már meglévő dekorációval és olyan új dekorációval, 

ami nem a „kukában végzi” az ünnep után  

 

✓ Egy hetes ÖKO-tábor szervezése napközis rendszerben az iskolában, melynek 

keretében ÖKO szemlélettel dekoráljuk iskolánkat 

 

 


