Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola

ÖKO munkacsoport munkaterve
2022-23.
tanév
ÖKOMUNKACSOPORT tagjai:
-

Csonkáné Kormos Terézia (technika tanárnő)
Halminé Juhász Ildikó (igazgatóhelyettes)
Hargitai Éva (kémia tanárnő)
Konczili Eleonóra (tanító - biológia tanárnő)
Mezei Csilla (tanító – hon és népismert tanárnő – könyvtáros)
Morva Viktória Krisztina (igazgatóhelyettes)
Sillye Gergely (igazgató)
Zsilinszky Enikő (tanító - földrajz tanárnő)
Zsivkovné Cravero Ágnes (technika tanárnő)

Mivel iskolánk Örökös Ökoiskola címmel rendelkezik, ezért minden tanévhez kapcsolódó,
folyamatosan megvalósítandó feladataink:
• szelektív hulladékgyűjtés
• madáretetők gondozása, téli feltöltése
• gyógynövénykert gondozása
• kerékpártároló rendben tartása
• környezettudatos tisztítószerek használata
• Fenntarthatósági Témahét
• a honlapon a hónap aktuális környezetvédelmi napjára való felhívás

Az idei tanévben megvalósítandó plusz programok a jelen tanévben
 A Fenttarthatósági Témahét keretében (2022.04.25-29.) Az év élőlényei kiállítás
megszervezése,





Faliújság az előtérben az Erasmus programhoz kapcsolódó országok időjárásáról.
Sulizsák program – Göncölj a Földért! – Használt ruhák gyűjtése.
GEO-EKIF napon való részvétel
Békamentés -Farmos
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Az ökomunkacsoport tagjain kívül a munkába elsődlegesen bevont munkatársak:
-

Eszes Tünde (tanító – A Sulizsák program iskolai szervezője)
Kovács Márk (informatika tanár, rendszergazda)
Cserey Hajnalka (irodai adminisztrátor)
Kristóf Tibor (gondnok – kertész)
Szentmiklósi Zoltán - karbantartó

Programfelelősök:
-

Kertművelés – gyógynövénykert gondoása – Zsivkovné Craaveró Ágnes
Honlapon megjelenített tartalmak – Kovács Márk és Sillye Gergely
Madáretetők készítése - Csonkáné Kormos Terézia
A Föld napja – Sillye Gergely
A Fenntarthatósági témahét - Az év élőlényei kiállítás – Mezei Csilla
GEO-EKIF-nap – Mezei Csilla
Faliújság az előtérben az Erasmus programhoz kapcsolódó országok időjárásáról –
Konczili Eleonóra
Békamentés – Farmos – Konczili Eleonóra
Sulizsák program: Eszes tünde
Kerékpártárolók karbantartása - Kristóf Tibor, Szentmiklósi Zoltán
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ÖKOISKOLAI feladatok havi bontásban

A szelektív hulladékgyűjtés, a használt elemek gyűjtése és a környezettudatos tisztitószerek
használata az egész év során folyamatosan történik, azért azok nem jelennek meg a havi feladatok
bontásában.

Szeptember
- Kertművelés: Ismerkedés a kerttel
- ÖKO munkacsoport: 2022. 09.08 . értekezlet - az éves munkaterv megvitatása
- Honlap: Az iskola kezdőlapján az „Autómentes világnap” (szeptember 22.) alkalmából
figyelemfelhívó tartalom közzététele.

Október
- Kertművelés: A kert felásása, a termények begyűjtése
- Plakátkészítő verseny az osztályok számára: „Mi így takarékoskodunk” címmel
- Faliújság az előtérben az Erasmus programhoz kapcsolódó országok időjárásáról.
- Sulizsák program – Göncölj a Földért! – Használt ruhák gyűjtése és leadása az iskolába,
ahonnan a Sulizsák program keretében szállítják el.
- Honlap: Az iskola kezdőlapján a „Földünkért világnap” (október 21.) alkalmából
figyelemfelhívó tartalom közzététele.

November
-

Kertművelés: Talajlazítás, tápanyag-utánpótlás, gereblyézés
Faliújság az előtérben az Erasmus programhoz kapcsolódó országok időjárásáról.
Technika óra: Madáretető-, darázsgarázs-készítése,
ÖKO munkacsoport: értekezlet

December
- Technika óra: Madáretető-, darázsgarázs-készítése, befejezése
- Madáretetők gondozása: Madáretető-, darázsgarázs kihelyezése, feltöltésese
- Honlap: Az iskola kezdőlapján a „Termőföld világnapja” (december 5.) alkalmából
figyelemfelhívó tartalom közzététele.
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Január
- Madáretetők gondozása: Madáretető heti újratöltése

Február
- Madáretetők gondozása: Madáretető heti újratöltése
- Kertművelés: Kerttervezés
- ÖKO munkacsoport: értekezlet - A Föld napja (ápr. 22.) és a Fenntarthatósági témahét
előkészítése, a programok tervezése az második félév indításával.
- Honlap: Az iskola kezdőlapján a „Vizes élőhelyek világnapja” (február 2.) alkalmából
figyelemfelhívó tartalom közzététele.

Március
- Madáretetők gondozása: Madáretető heti újratöltése – szükség esetén
- Kertművelés: Magvetés, ültetés, palántanevelés, cserepek feliratozása
- ÖKO munkacsoport:
- A Föld napja (ápr. 22.) előkészítése
- A Fenntarthatósági témahét előkészítése: A kiállítás anyagainak
gyűjtése, a koncepció kialakítása.
- Honlap: Az iskola kezdőlapján a „Nemzetközi energiatakarékossági világnap” (március 6.)
alkalmából figyelemfelhívó tartalom közzététele.
- Békamentés – Farmos – A 4. évfolyamos diákok részvételével

Április
- Kertművelés: Magvetés, ültetés, növénygondozás
- A Föld napja (ápr. 22.)
- Honlap: Az iskola kezdőlapján a „Föld napja” (április 22.) alkalmából figyelemfelhívó tartalom
közzététele.
- A Fenntarthatósági témahét: Kiállítás az iskolában „Az év élőlényei” címmel.
- GEO-EKIF nap – egyházmegyei iskolák programja

Május
- Kertművelés: Az ültetett növények gondozása
- Honlap: Az iskola kezdőlapján a „Madarak és fák napja” (május 10.) alkalmából
figyelemfelhívó tartalom közzététele.
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Június
- Kertművelés: Az ültetett növények gondozása
- ÖKO munkacsoport:
Az éves ÖKO beszámoló elkészítése

Július - Augusztus
- Kertművelés: Az ültetett növények gondozása (Az iskola kertésze segítségével)
- Kerékpártároló: A kerékpártároló karbantartása szükség esetén.

Készítette a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola ÖKO munkacsoportja.
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