„Én mondom: Még nem nagy az ember.
De képzeli, hát szertelen.”
József Attila

Debreceni Lorántffy Zsuzsanna
Általános Iskola
ökológiai munkacsoportjának
MUNKATERVE
2017/2018. tanév

Összeállította:
Szőllősi Judit
munkacsoport vezető

Debrecen, 2016. augusztus 24.

Jóváhagyta:
Borsiné Prepuk Erika
intézményvezető h.

A munkaterv felépítése
1. A munkacsoport tagjai
2. Folyamatosan végzendő feladatok
3. Éves program
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„Te szedd”
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Iskolai környezet
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világnapjára
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A szelektív gyűjtők
ürítése.
Hulladékgyűjtésben
segítség nyújtása.

3.o.osztályfőnöke,
tankönyvellátás
Iskolai honlap
szerkesztése, frissítése.

Rajz szakkör, felsős
napközi

Folyamatos feladataink:
Szelektív gyűjtés: elem, papír, műanyag, üveg.
Józsai Közösségi Házzal való szoros kapcsolattartás: általuk szervezett előadásokon való
részvétel.
Közös családi programok: szüreti napok, gyermeknap, mindenki karácsonya, közös főzés.
Faliújság folyamatos frissítése, jeles napokról megemlékezés.
Ökoiskolák meghirdetett vetélkedőin, rajzpályázatain való részvétel.
Energia őrjárat, a mindenkori ügyeletesek vezetésével.
Az év közben érkező egyéb felhívásokra reagálás.

Éves program
Augusztus:

Galiba Fesztiválon való részvétel.
„Az iskolai egészségfejlesztés és prevenció új kihívásai” konferencián való
részvétel.
Tantermek előkészítése.
„Hangyatábor” szervezése a leendő 1. osztályosoknak.

Szeptember: Tantermek őszi dekorációja
Öko-faliújság szerkesztése
Elemgyűjtő verseny az AKSD szervezésében
Elektromos hulladék gyűjtő verseny az AKSD szervezésében
Műanyag kupakok gyűjtése a kutyamenhely számára, kutyaeledel gyűjtés.
Séta az erdőben 1-2. osztály- tantervhez kapcsolódóan. Színek, formák
megfigyelése, rajzok készítése. Őszi virághagymák ültetése.
Együttműködési megállapodás a debreceni ökoiskolákkal
Állatok világnapjára gyűjtés szervezése a kutyamenhely számára.
A Magyar Diáksport Napja megszervezése.(29)
Autómentes világnap (22.) alkalmából a rendőrség bemutatója, előadása
„ Te szedd” országos szemétszedési akcióban való részvétel
Október :

Őszi hulladékgyűjtés: DÖK szervezésében.
A kutyamenhely számára gyűjtött ajándékok átadása.
AKSD gyűjtési akcióinak októberben van vége. 16-án szállítják az elektromos
hulladékokat.
Hortobágyi kirándulás szervezése a darvak megfigyelésére.
Osztályszelfi fotopályázat
November:

Madáretetők kihelyezése, etetés megszervezése.
Korcsolya oktatás 3-4. osztályosok részére.

December:

Iskola-óvoda adventi kézműves foglalkozás.
Iskola karácsonyi műsora a családok részére. Betlehemezés.

Január:

Téli séta , szánkótúra. Madáretetés.

Február:

Iskolai farsang, falufarsangi felvonulás. Farsangi szokások. Télbúcsúztató.

Március:

5-9 a „Pénz 7” programjai: témahét.
Víz világnapi témanap.

Április:

9-13. digitális témahét
23-27. fenntarthatósági témahét, az egészség héttel egybekötve.
A Föld napi fotózás.
Húsvéti szokások
Lorántffy Gála- kulturális műsor a szülők részére.
Tavaszi virágültetés:1-2 osztályosok.

Május:

Madarak fák napi tájfutó verseny megszervezése az ökoiskolák részére.(17)
Tavaszi hulladékgyűjtés. DÖK.
A 7. osztály kirándulása Erdélybe a „Határtalanul” pályázat keretében.
Családi nap 25-én.

Június:

Erdei iskolai projekt. 2-3-4-évfolyamokon, külső oktatók bevonásával.
Tanulmányi osztálykirándulások.

Debrecen, 2017.augusztus 31.
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