
Szent András Katolikus Általános Iskola ÖkoMunkacsoportjának  

éves terve a 2020/21-es tanévre 

 

 

Az ÖkoMunkacsoport tagjai: Benedek Judit - angol tanár 

 Huszár Györgyné - tanító 

 Jakab Lászlóné - iskolagondnok 

 Libárdi Henriett - tanító 

 Morlin Erzsébet - fizika és kémia tanár 

 Petrovicsné Varga Viktória - tanító 

 Richter-Nagykáldi Kinga – földrajz tanár, munkacsoport vezető 

 Soós Judit - testnevelő, tanító 

 Tarján Ambrus - biológia és földrajz tanár 

 

A fenntarthatóság pedagógiáját szolgáló kiemelt tevékenységeink: 

 a „jeles napokról” (Állatok világnapja, Víz világnapja, Föld napja, Madarak és fák napja) 

különböző programokkal emlékezünk meg  

 az újrahasznosítható hulladékok közül egész évben, minden osztályban szelektíven 

gyűjtjük a következőket: papír, PET-palack 

 a folyosókon és az iskolaudvaron folyamatos a papír, PET – palack, TETRAPACK, üveg 

gyűjtése 

  a használt elemek gyűjtése folyamatos 

 folyamatosan egészségneveléssel kapcsolatok projektek futnak iskolánkban 

 foglalkozásaink jelentős része környezetünkhöz, illetve egészséges életmódhoz 

kapcsolódnak 

 a prevenciós foglalkozások elsősorban osztályfőnöki és biológia órákon valósulnak meg 

 Iskola működése: 

 támogatjuk tanulóink biciklivel való iskolába járását  

 figyelünk az energiatakarékosságra, lekapcsoljuk a lámpákat amikor elegendő a 

természetes megvilágítás 

 nagy figyelmet fordítunk a tisztaságra, a pazarlás megakadályozására, mely iskolánk 

házirendjében is szerepel 

 figyelmet fordítunk iskolánk udvarának és a környék tisztaságára. 

 a templom takarításában részt vesz a DÖK 

 iskolánk részt vesz az Európai Iskolagyümölcs-Programban, így a gyermekek naponta 

hozzájutnak friss gyümölcshöz, zöldséghez 

 különös figyelmet szentelünk az osztálytermek és a folyosók rendezettségére és 

zöldítésére 



 munkakapcsolat kialakítása a helyi és országos környezetvédelmi egyesületekkel, 

szervezetekkel 

 

Hónap Tevékenység Felelős 

Szeptember Az éves munkaterv 
elkészítése 

Iskola arculatának alakítása, 
osztálytermek zöldítése 

„Csodatáska” akcióban való 
részvétel 

Richter-Nagykáldi Kinga 

Morlin Erzsébet, Huszár 
Györgyné 

Libárdi Henriett 

Október Papírgyűjtés Tarján Ambrus 

November Madáretető telepítése 

Szent András magasugró 
gála 

Szent András Jótékonysági 
Est 

Tarján Ambrus 

Soós Judit 

Szülői Munkaközösség 

December Cipősdoboz akció 

Kolping- betlehemezés 

Petrovicsné Varga Viktória 

Huszár Györgyné 

Január Farsangi dekoráció 
környezetbarát anyagokból 

Richter-Nagykáldi Kinga 

Február Pénzügyi tudatosság és 
gazdálkodás hete 

Madarak folyamatos etetése 

Benedek Judit 

Tarján Ambrus 

Március A víz világnapja, bemutatók 
készítése 

Digitális témahét 

Richter-Nagykáldi Kinga 
 

Benedek Judit 

Április Fenntarthatósági témahét, 
projektórák 

Morlin Erzsébet 
 



A Föld napja Libárdi Henriett 

Május Madarak és fák napja Tarján Ambrus 

Június Határtalanul tanulmányi 
kirándulás 

Vándortábor 

Vizi vándortábor 

Mitróné Sergő Virág 
 

Soós Judit 

Soós Judit 

 


