Az ökoiskola munkaterve 2021-2022

Kiskunfélegyháza, 2021. 09. 01.

Összeállította:

Seres Gabriella
öko-munkacsoport vezető

Jóváhagyta:

Rózsa Pál
igazgató

Időpont:
2021.szeptember

Feladat
Munkaközösségek munkaterveinek
elkészítése

Felelős
munkaközösségvezetők

Az iskolai tanmenetek elkészítésekor a
környezeti nevelés fontosságának
megjelölése
Ökoiskolai munkaterv egyeztetése a DÖKkel, az SZM képviselőjével
A DÖK részt vállal az ökoiskolai program
megvalósításában
2021. szeptember 4. Zöld Gömb országos középiskolai televíziós
vetélkedő televíziós felvétele
2021. október 2.
MEZGÉ Piknik
2021. október 13.
Pályaorientációs nyílt nap
2021.október 14.
Élelmezési Világnap
és
Iskolai Egészségnap a fenntarthatóságra,
sportra, egészségtudatosságra nevelés
jegyében

Munkaközösségvezetők, oktatók

2021. november 19. Pályaválasztási nyílt nap
2021. decembertől Madáretetők kihelyezése, ellenőrzése a
tanüzemek és az iskola területén
Téli csúszásmentesítés környezetbarát
anyagokkal
2022. január
Beszámoló készítése a félévi nevelőtestületi
értekezletre az ökoiskolai munkacsoport
működéséről
2022. február
Iskolai rajpályázat a fenntarthatóság
témakörében
2022. tavasz
A tangazdaság területén kihelyezett
madároduk figyelése (Meizl Ferenccel, a
Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület kiskunfélegyházi szervezetének
vezetőjével együttműködve)
2022. március
Előválogatás a Csapó Dániel és a Guba
Sándor emlékversenyekre
2022. tavasz
Dísznövények telepítése az udvari ágyásokba
2022. április
MEZGÉS nap
Szemétszedés osztályonként a Föld napja
alkalmából
2022. tavasz
Kerékpáros túrák
Vízitúrák lebonyolítása

oktatók
Görög Mariann
Seres Gabriella oktatók
Technikai dolgozók

Patyiné Gyóni Márta
DÖK patronáló oktató
SZM képviselők
Vas Hajnalka, négy fős
csapat a tanulók közül
oktatók
oktatók
Élelmiszeripari
munkaközösség
oktatók

Seres Gabriella oktató
Kissné Kovács Edit
oktató
Seres Gabriella oktató

szakmai oktatók

Testnevelő oktatók
Hoffmann-Kocsis
Orsolya
Dózsa Tamás

Egész évben zajló
programok

Energiajárőr szolgálat működtetése
(világítás,
vizes blokkok, ajtó-ablakok ellenőrzése)

Technikai dolgozók

Környezeti szempontból előnyös beszerzések
kivitelezése, környezetbarát termékek
használata.
Komposztáló működtetése.
Az iskolaudvar zöld felületeinek gondozása.

Nógrádi György
Technikai dolgozók

Beltéri növényzet ápolása.

Takarító személyzet

Szabadtéri sportpályák működtetése.

Testnevelő oktatók

Fenntarthatósággal kapcsolatos
„kiskönyvtár” bővítése tanárok és diákok
részére.

Baranyai Katalin

A fenntarthatósággal összhangban lévő,
lehetőleg újrahasznosított, újrahasznosítható
illetve környezetbarát anyagú dekoráció
kialakítása a jeles napok alkalmából és a
termek dekorálásához.

Osztályfőnökök

Személyes terek kialakítása a diákok
számára (öltözőszekrények, osztálytermek,
folyosók)

Kollégiumi
csoportvezetők
osztályfőnökök

Az iskola részt vesz a település
környezetvédelmi programjának
végrehajtásában.

Nógrádi György
Osztályfőnökök

Környezetünk értékeinek, hagyományainak
megismerése megőrzése, az iskolánk tanulói
részt vesznek a településünk hagyományőrző
programjain: Kenyérszentelés, szüreti
felvonulás, Libafesztivál

Szakoktatók,
osztályfőnökök

Szelektív hulladékgyűjtés az iskolában; PET
palackok gyűjtése, veszélyes
hulladék gyűjtése-szárazelemek, használt
olaj gyűjtése

Patyiné Gyóni Márta
DÖK patronáló oktató
Hoffmann-Kocsis
Orsolya testnevelő
oktató

Pályázati lehetőségek keresése az energetikai
korszerűsítésre

Őshonos állatfajták tartása a tangazdaságban
(mangalica sertés, magyar szürke
szarvasmarha, hortobágyi racka juh)
Szakmai kiállításokon való részvétel iskolai
szinten mind kiállítóként, mind látogatóként.
A tanulók számára az ökoiskola
tevékenységi körébe tartozó
versenyfelhívások, programok,
rendezvények figyelése.

Messzi-Szabó Károly
kollégiumvezető
Nógrády György
gyakorlati
oktatásvezető

