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 Mottónk: 
 „Környezetünket nem az őseinktől 
örököltük, hanem az unokáinktól vettük 
kölcsön.” 

Az utóbbi két évben másként alakult a világ sorsa, láthatóan, érezhetően nem 
jó irányba fordult. 

Klímaválság és ennek következményei, mint a túlzott felmelegedés, elcsúszó 
évszakok, lehetetlen mennyiségű monszun eső, földcsuszamlások , gleccserek 
olvadása ,világméretű járványhullám… 

FENNTARTHATÓSÁG  ez a legújabb hullám ,amin éppen lovagolunk ,hiába a 
mennydörgés a villám a sok szónoklat ,nem talál igazi követőket. Talán a iskola 
egy olyan hely ahol figyelnek még a szóra és nyitott szívvel, gazdasági érdek 
nélkül állnak egy jónak tűnő ügy mellé. 

Legfontosabb céljaink, feladataink: 

 2022.09  csatlakoztunk   az „eQka olajgyűjtő”  programjához  

2022. novemberre elkészül a „kupakgyűjtó szív”, ezzel egy rászoruló 
kisfiú életét szeretnénk megkönnyíteni, a befolyt összeggel támogatni. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A)     Tanulóink környezettudatosságának fejlesztése: 

 alapvető elméleti és gyakorlati ismeretek átadása a környezetvédelemmel 
kapcsolatban, fenntarthatóság szellemében 

 környezettudatos magatartás terjesztésére való igény kialakítása, 
alkalmazása a hétköznapokban, a tanulói aktivitás növelése, 

 a Diák Önkormányzat segítségével is népszerűsítjük ZÖLD programjainkat, 
faliújság aktualizálása, kert őrség munkája 

 a pedagógusok és a technikai személyzet példamutató magatartása. 

  

B)      Iskolánk környezettudatos tevékenységeinek folyamatossá tétele: 

 szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása, alkalmazása 

 az iskolán belüli és iskola körüli zöld területek  fenntartása, ápolása 

 az iskola környezetének tisztán tartása 

 madáretetés 

  víz- és energiatakarékosságra való törekvés 

 általános takarékossági elvek működtetése környezetünk védelme 
érdekében 

 környezetbarát közlekedés, tárgyi feltételeinek biztosítása (kerékpár és 
roller tárolók kialakítása) 

C)    Környezettudatos szemléletet népszerűsítő iskolai programok 
szervezése, projektnapok: civil szervezetekkel való kapcsolat kialakítása, 
ápolása   



  

Az egész tanév során megvalósuló tevékenységek 

 Szelektív hulladékgyűjtés (papír, műanyag) a  folyosókon külön –külön 
szemetesben 

  Féloldalas, elnyomtatott  ,selejtes papírok gyűjtése és újrahasznosítása 
a  tanáriban 

 Használt elemek visszagyűjtése a fölszinten  és udvaron  elhelyezett 
tárolóban 

 Madárbarát iskolaként gondoskodunk a megadott időszakban a 
kihelyezett madáretetők feltöltésére a 4.évfolyamosok  
közreműködésével 

 Kerékpártárolók  működtetése az iskolaudvaron 

 Az ültetett növények gondozása  Kis vakond szakkör segítségével a tanév 
során, minden évszakban van feladatuk a gyerekeknek. 

  

Környezet-, természet- és egészségvédelemmel kapcsolatos iskolai programok 

 Konténeres papírgyűjtő verseny 

 Autómentes nap 

 Állatok világnapja  

 Karácsonyi kézműves foglakozás  és vásár 

 Víz világnapja 

 A Föld világnapja 

 Madarak és fák napja 

 Kékbolygó vetélkedő 

 Rajzpályázatokon való részvétel  

 Kisvakond-klub működése 



 Kerékpártúrák 

 „Spóroljunk”- matematikai számítások 

 Természettudományi találkozó városi szinten való szervezése 

 

Eves programtervezet 
 

 
PROGRAM 

 
IDOPONT 

 
FELELOS 

Autómentes nap IX. Czompa Gyula 

Papírgyűjtés 
 
 

IX. Párkányi Judit  
DÖK 

Kisállat kiállítás X.  
Takácsné Mezei Erzsi 
 
 
 

Karácsonyi vásár 
 
 

XII. Balogné Gáspár Veronika 
Maczali Éva 
Ficzere Noémi 

Víz világnapja 
 
 

III. Bakkné Balogh 
Zsuzsanna 

Föld napja 
 
 
 

IV. Bakkné Balogh 
Zsuzsanna 
 

 
Kékbolygó vetélkedő 
 

IV. Bakkné Balogh 
Zsuzsanna 



Madarak és fák napja 
 
 

v. Balogné Gáspár Veronika 

Vízparti órák 
 
 

v. Czompa Gyula 
Takácsné Mezei 
Erzsébet 

 
Ruhagyűjtő akció 
 

VI. 

DÖK Papírgyűjtés 
 
 

VI. Párkányi Judit  
DÖK 

 

A programok megvalósításában minden munkaközösség az alsó és felső 
tagozatban valamint az SNI is  aktívan részt vesz, a saját lehetőségeihez képest 

 

                                                                            Bakkné Balogh 
Zsuzsanna 
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