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1. Alaphelyzet
Intézményünk a főváros XIII. kerületének kertvárosi részén helyezkedik el, a Jász utca 155.
szám alatt. Tömegközlekedéssel igen jól megközelíthető, hiszen a közelben van a 14-es
villamos és a 30-as busz megállója, továbbá az Esztergom-Budapest vasútvonal állomása is. Az
iskola nagy udvarú, melynek jelentős része sportpálya.
Maga az épület 1949-ben épült, így hatalmas lehetőséget rejt magában a beütemezett nagy
volumenű beruházás, mely elsősorban az épület energetikai korszerűsítésére terjed ki. Az
előzőekből kifolyólag iskolánk épülete várhatóan egyre inkább meg fog felelni korunk
követelményeinek.
Az iskola második alkalommal pályázott az „Ökoiskola” címre. Örömmel értesültünk
2020. június hónapban, hogy 2023. augusztus 31-ig ismételten jogosultak lehetünk a cím
használatára.
2. Általános célok
Célunk, hogy az iskolai nevelés minden területére kiterjedő környezettudatos gondolkodást
alakítsunk ki. Terjesszük és tegyük általánossá az ökológiai szemléletet intézményünk diákjai
és dolgozói körében. Továbbá mindezt kiterjesztve minél több embert érjünk el, és minél
szélesebb körben járuljunk hozzá az ökológiai szemléletváltáshoz. Fontos, hogy tanulóink
megismerjék szűkebb és tágabb környezetük értékeit; ezek megőrzéséért felelősséget
érezzenek, hogy diákként, majd iskolánkat elhagyva környezettudatos felnőttként hitelesen
képviseljék a természetes és épített környezet tiszteletét.
3. Hároméves terv főbb elemei
Mivel iskolánk ismételten elnyerte az ökoiskola címet, ezért továbbra is folytatni kívánjuk
elődeink munkáját. Szeretnénk mindenkit bevonni a tanév során az ökoiskolai rendezvényekbe,
tevékenységekbe. Gyakorlatorientált programok keretében megnyerhetjük a diákokat a
-2-

természet, környezetük szeretetére, a közösség, csapatmunka fontosságára, különösen a járvány
időszakban. A tanulók saját kezük munkájának tudnának örülni, hogy ők is tettek valamilyen
kézzel foghatót az iskoláért, továbbá megtanulnák becsülni az értékeiket. Ezzel egy olyan alapot
kívánunk létrehozni, mely azután is megmarad, miután diákjaink az iskolapadokat elhagyták,
A második hároméves periódus céljai a következők:


az iskola arculatában, nevelési munkájában, kapcsolatrendszerében erőteljesen
jelenjen meg az ökoiskolai jelleg



iskolánk „polgárai” és az ő környezetük is ökológiai szempontból tudatosan formálják
életüket



az iskola jellegéből adódóan kiemelten foglalkozunk a hajózás és a környezetvédelem
kapcsolatával, illetve a vízi környezet megóvásával



az iskola udvarán folyamatosan komposztáljunk



az iskola udvarát zöldítjük



iskolán belüli és kívüli programokat szervezünk partnerek segítségét is igénybe véve



témanapok, témahetek, projektmunka



rendszeres táboraink „ökosítása”



a szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztése



öko faliújság rendszeres aktualizálása



az iskola belső tereinek további zöldítése



mindezen feladatokba a lehető legtöbb iskolapolgárt, szülőt, partnert kívánunk
bevonni

4. Munkaterv 2020/2021
Az ökoiskolai munkaterv készítésekor figyelembe vesszük a terv megvalósíthatóságát. A
korábbi tapasztalatainkból tanulva igyekszünk javítani munkánk hatékonyságán. Pénzügyi és
egyéb támogatások tekintetében számítunk partnereink, esetleges pályázatok, az iskolánkat
támogató szervezetek és a szülők közreműködésére. A munkaterv csak az alapprogramokat
tartalmazza, mely minden esetben bővülni fog a meghívott szakmai előadók, börzék, nyílt
napok és egyéb rendezvények programjaival, alkalmazkodva az iskolai dolgozók és az
iskolapolgárok ,,terhelhetőségéhez”.
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hónap

feladat

határidő

felelős

anyagigény

dokumentálás

tapasztalat,
megjegyzés

2020.06.

nyári szakmai gyakorlat és

09. 30.

táborok megvizsgálása ökosítás

gyakorlat-és táborvezetők,

fotók, beszámoló,

oktatástechnikus

honlap

munkacsoport

munkaterv, írásos

szempontjából
2020.09.

végleges munkaterv

09.30.

visszajelzés
2020.09.

1. öko faliújság frissítése

osztályfőnökök,

papír, ceruza, toll,

beszámoló, fotók,

2. udvarrendezés

pedagógusok,

díszek

honlap

3. zöld hulladék gyűjtése

oktatástechnikus,

4. tantermek, folyosók, udvar

ökoiskolai munkatárs

magvak stb.

beszámoló, fotók,

09.30.

őszi díszítése
5. iskolai sportnap
2020.10.

1. zöldDÖK gyűlés

10.30.

DÖK

2. madáretetők megtöltése,

osztályfőnökök,

kihelyezése

oktatástechnikus,

3. udvarrendezés

ökoiskolai munkatárs

4. zöld hulladék gyűjtése
5. elültetett virághagymák
felszedése
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honlap

2020.11.

1. udvarrendezés

osztályfőnökök,

beszámoló, fotók,

2. zöldhulladék gyűjtése

pedagógusok, gondnok,

honlap

3. hulladékok szervezett

oktatástechnikus, technikai

elszállíttatása

dolgozók, ökoiskolai

4. hallgatói ökoelőadás

munkatárs

11.30

(osztályfőnöki óra keretében)
2020.12.

1. ünnepeink: Karácsony

pedagógusok,

pl. természetes

beszámoló, fotók,

2. tantermek, folyosók, udvar téli

oktatástechnikus,

alapanyagok

honlap

díszítése

ökoiskolai munkatárs

(csuhé, spárga, stb.)

12.20.

3. madáretetők megtöltése
4. energiatakarékossági kvíz
(újság)
5. hallgatói ökoelőadás
(osztályfőnöki óra keretében)
2021.01.

1. ökoiskolai faliújság frissítése

osztályfőnökök,

beszámoló, fotók,

2. tanulói ötletek, fejlesztési

pedagógusok,

honlap, öko

javaslatok

oktatástechnikus,

faliújság

3. madáretetők megtöltése

ökoiskolai munkatárs

01.31.

4. hólapátolás
5. konyhakert előkészítése
6. hallgatói öko előadás
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2021.02.

1. madáretetők megtöltése

osztályfőnökök, testnevelő

fotók, beszámoló,

2. hallgatói öko előadás

tanárok, pedagógusok,

honlap

(osztályfőnöki óra keretében)

oktatástechnikus,

3. hólapátolás

ökoiskolai munkatárs

02.28.

4. ökokeresztrejtvény (újság)
5. Budapest Boat Show
2021.03.

1. madáretetők megtöltése

osztályfőnökök,

szerszámok,

fotók, beszámoló,

2. előadás (hajózásból fakadó

pedagógusok, iskolatitkár,

magvak stb.

honlap, öko

környezeti ártalmak, korszerű

oktatástechnikus,

technikák; elektromos hajtású

ökoiskolai munkatárs

03. 30

faliújság

hajók, környezetkímélő hatásuk)
3. az iskolakert rendbetétele
4. víz világnapja – projekthét
5. véradás
6. öko faliújság aktualizálása
2021.04.

1. egészségnevelési program 2.

04.30

osztályfőnökök,

magok, palánták

e-mail,

ültetés az iskolakertben

pedagógusok, gondnok,

beszámoló,

3. az iskola udvarának rendezése

oktatástechnikus, technikai

honlap, fotók

ballagáshoz

dolgozók, ökoiskolai
munkatárs
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2021.05.

2021.06.

osztályfőnökök, testnevelő

sportfelszerelés,

2. TeSzedd

tanárok, oktatástechnikus,

szerszámok

3. kirándulások

ökoiskolai munkatárs

1. iskolai sportnap

1. az iskolakert és a belső

05.30.

06.30.

osztályfőnökök,

növényzet felkészítése a nyárra

ökoiskolai munkatárs,

2. a nyári növénygondozás

munkacsoport

fotók

virágföld, cserepek

megszervezése
3. a tanév öko-értékelése
2021.07-

vitorlástábor

09.30.

08.
2021.09.

munkaterv készítése

09.30.

gyakorlat-és táborvezetők,

feladatlapok,

DÖK

térképek

ökoiskolai munkatárs,
munkacsoport

Aktualizálta: Petrilla Liliána
Budapest, 2020.09.21.
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fotók,

munkaterv

