ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2019-2020. TANÉV

KÉSZÍTETTE: TOLNAI ERZSÉBET
2019. SZEPTEMBER
KÉSZÜLT AZ ISKOLAI MUNKATERV ALAPJÁN FOLYAMATOS ÉVKÖZI KIEGÉSZÍTÉSEKKEL

CÉLKITŰZÉSEINK:
• ÚJONNAN ÉRKEZETT KOLLÉGÁINK MENTORÁLÁSA, UTÓDPÓTLÁS BIZTOSÍTÁSA;
• A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS GÖRDÜLÉKENYEBB KIALAKÍTÁSA;
• A MEGÚJULT UDVAROK MEGÓVÁSA, GONDOZÁSA, ÚJ NÖVÉNYEK TELEPÍTÉSE;
• ÚJRAHASZNOSÍTÁS, ÚJRAHASZNÁLAT;
• TERMÉSZETJÁRÁS, TÚRÁZÁS NÉPSZERŰSÍTÉSE;
• AZ ÖRÖKÖS ÖKOISKOLAI CÍM MEGŐRZÉSE;
• A MÁR MŰKÖDŐ „JÓ GYAKORLATAINK” FOLYTATÁSA, AKTUALIZÁLÁSA A VÁLTOZÓ
KÖRÜLMÉNYEINKHEZ;
• TANULÓINK, MUNKATÁRSAINK KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETÉNEK FEJLESZTÉSE;

IDŐPONT

ESEMÉNY

folyamatos

Tisztaságverseny,

13.
16.
21.

20.
26.

FELELŐS

RÉSZTVEVŐK
SZEPTEMBER
minden of; +DÖK
minden osztály,

teremdekorációs verseny
meghirdetése felsőben

DÖK

minden osztály,

Őszi-tavaszi kerti munkák: az
alsós épület előtti kert
takarítása, gondozása.
Virágültetés a kőládákba.
Folyosón lévő virágok
gondozása, locsolása. Az
udvaron elültetett növények
gondozása
Budapesti Nagy
Sportágválasztó
Ózon világnapja
BÁR-KI túra Törökmező

minden of,

minden osztály

Jancsikné

tanulók

Tóthné
Tóthné, Fodor I.

7-8. évf.
tanulók, szülők,
pedagógusok
osztályok

kapcsolatfelvétel a
NATURHIST szervezettel

Tóthné, Monokiné

szüreti mulatság
Mese útján

Rákos N.
Nagy I; Száváné,
Kardos E; Erdődi A.
Majorné M. G.

alsó, szülők
minden alsós osztály

Fodor, Keller,
Jancsik

felsősök

A népmese napja, könyvtári
foglalkozás alsósoknak
Emberhajtású gurulónap

alsósok

SIKERKRITÉRIUM MEGJEGYZÉS
tiszta, rendezett
tantermek
évszakoknak,
ünnepeknek
megfelelő dekoráció
rendezett, szép
virágok a
tanteremben, udvaron

felsőben beleszámít a
pontversenybe

min. 25 tanuló eljut a
rendezvényre
témanap
min. 10 résztvevő
minden évfolyamról
legalább 1 osztály
eljut a programra
mustkészítés sikerül
minden osztály részt
vesz
legalább 3 osztály
részt vesz
pedagógusok is részt
vesznek a feladatok
megoldásában

komplex témanap

ügyességi feladatok

folyamatos

01.

07.

szelektív hulladékgyűjtés
meghirdetése

Zene világnapja, Bárdos
Lajos születésnapja
az Opera Nagykövetének
előadása
Állatok világnapja,Séta az
Állatkertben alsósoknak

DÖK, alsós mk.
vezetők

minden osztály

OKTÓBER
minden zeneis of,
minden zeneis
Csernyik B. F.
osztály
Csernyik B. F.
zeneis osztályoknak
Kalmár L, Szenczi J.
Száváné

minden osztály
alsósok

15-16.

papírgyűjtés

Gresa I; Gombásné

17.

Bárdos iskolák találkozója
(Lágymányos)
Látogatás a Terror háza
Múzeumban
MÜPA-programok elindítása

Cs. B. F., Pohl I,
Korlát Sz.
Konczné

minden osztály,
szülők is
Bimm-bamm-bomm
Kicsinyek Kórusa
minden 8. osztály

Csernyik B. F.

érdeklődő osztályok

Barangolás erdőn, mezőn,
vízparton! – internetes
vetélkedő

Tolnai E.

3.-4. évfolyamon
csapatverseny

„Egy cserép egy család
program” folytatása
Iskolai levelezős tanulmányi
versenyek indítás és
szervezése

minden of.

minden osztály

minden tanító,
szaktanár

tanulók

21.

meg tudjuk szervezni
a szelektív hulladék
folyamatos
elszállítását
megtelik a templom a
hallgatósággal
elvarázsolt gyerekek

hangverseny, kiállítás
az aulában,

kiállítás megvalósul,
legalább 2 alsós
osztály eljut az
Állatkertbe
min. 5 konténert
gyűjtünk
színvonalas szereplés

rajzkiállítás,
vetélkedő

meg valósul a
program
legalább 4 osztály
részt vesz a
programokban
megszerveződnek a
csapatok
szülői támogatást
megkapjuk
min.50 tanuló részt
vesz

Országos LÜK-verseny
indítása
„Ballagófa” ültetése
Ballagó 8. osztályok
osztályfőnökei
érzékenyítő program 2-3. évf.

08.

Bolyai anyanyelvi verseny
szervezői vagyunk

11-14.

alsós mesemondó verseny

15.

„Színes hét”, benne
egészségnap, partizánlabda
bajnokság
Európai Hulladékcsökkentési
hét
„Évszakok” rajzkiállítás: Ősz
Ifjú zenebarátok napja
alkalmából koncert az
aulában
Zenélek!
Márton napi játszóház
Barangolás – vetélkedő 1.
forduló feladatsorainak
megoldása
Zenélek!
Népi hangszerbemutató

12-16.
20.
20.

Tolnai E.

alsós tanulók

7-8. osztályok ofői

7-8. évf.

Száváné

2-3. évf. tanulók,
Veni Vidi Vici
Alapítvány képviselői
NOVEMBER
Hoványné
minden felsős
pedagógus,
versenyzők területi
szinten
Kenyeres, Tolmácsi, 1-4. évfolyam tanulói
Szabó H; Gombásné
Tóthné, Kalmár,
felső, védőnő
Keller, Zámpory,

min.10 gyerek részt
vesz
elültetik a fát és
megered
másság
elfogadásának csírái
kialakulnak

Rákos Nikoletta

alsó

Szenczi J.
Jancsik, Agócs

minden osztály
tanulók, volt
tanulóink, szülők

évfolyam szinten 15
tanuló szerepel
a tanulók lelkesen
végigcsinálják a
feladatokat
kreatív feladatok
születnek
kiállítás
fellépők száma min.
15

Lackóné

2. évf.

játszóház megvalósul

Tolnai

3-4. évf. csapatai

megoldják a
feladatokat

Lackóné

4. évf.

részt vesz min.2
osztály

02.
06.

DECEMBER
Hajdu, Fodor
felsősök
Varga, Pohl, Szenczi 5.d osztály és az 1.
évf.
Száváné, Pusztai,
szülők, gyerekek
Baloghné
Varga Á.
minden osztály,
szülők
Pohl I.
6.a osztály

06.

Mikulás-kupa
Mikulás műsor elsősöknek,
ajándékozás
adventi kézműves vásár

07.

pályaorientációs nap

07.

adventi éneklés a Fő téren

16.

városi karácsonyi
hangverseny, szervezők
vagyunk
BÁR-KI túra

Pohl I.; Korlát Sz.

minden zeneis
osztály, of,

megtelik a művház
érdeklődőkkel

Fodor, Tóthné

min. 10 résztvevő

öko-karácsony,

Rákos N.

szülők, gyerekek,
pedagógusok
napközisek

17.

22.

22.
22.
23.

K&H Vigyázz, kész, pénz!
pénzügyi vetélkedő
Népdaléneklési verseny

Kvíz és programok a magyar
kultúra napján csoportszinten
A Magyar Kultúra Napja –
ünnepi műsor
Népdaléneklési verseny

Monokiné

JANUÁR
felsősök

Nagyné H.A.,
Kenyeres A.,
Lackóné F. Zs.,
Száváné S. K.
Rákos N.

Majorné
Szabó H.; Korlát Sz.

megvalósul
ajándék elkészül
technika órán, műsor
min. 5 kézműves
jelentkezik a vásárba
érdekes, különleges
szakmák bemutatása
megvalósul

kézműves ajándékok
elkészülnek
min. 3 csapat indul

nem tagozatos
tanulóknak, alsó
tagozat 1-2.évf.

min. 15 versenyző
jelentkezik

napközis csoportok

minden csoport részt
vesz
elkészül a műsor

felsős tanulók,
kollégák
nem tagozatos
tanulóknak, alsó
tagozat 3-4. évf.

min. 15 versenyző
jelentkezik

városi programba
bekapcsolódás

kézműves
foglalkozások a
napköziben

31.

BOCSODA

Kárpáti Sz., Rákos N. érdeklődő szülők,
alsós pedagógusok

min.60 szülő eljön a
programra

iskolába hívogató
program (kézműves
foglalkozások, mézes
programok, mackó
kiállítás)

„Évszakok”: Tél c. kiállítás

Szenczi Judit

megnyitjuk a
kiállítást

központi épület aula

Hagyományos
egészségnevelési program felvilágosítás
Énekverseny

Tóthné
Pohl I.

Zenélek!

Lackóné

14.

Farsang

DÖK Bodnár Andrea

felső tagozat

15.

Farsang

alsós pedagógusok

alsó tagozat

21.
22.

Magyar Parasport Napja
Bárdos Jótékonysági Est
BÁR-KI túra
MÜPA programok

Jancsik László
igh-k ig.
Fodor I; Tóthné

felső tagozat
szülők, pedagógusok
bárki

Zenélek!

Lackóné

Pénz7

Zámpory Edit

2-6.

minden osztály,
szakkörösök
felső tagozat, védőnő
felsős tagozat 5-6.
évfolyam nem
zeneisek
FEBRUÁR
3. évfolyam

MÁRCIUS
4. évfolyam
7-8. évfolyam tanulói

min.10 jelentkező

minden 3. osztályból
van résztvevő
minden osztály kiáll
produkcióval
minden osztály kiáll
produkcióval
parasportoló eljön
min.180 résztvevő
min. 10 fő
az évfolyamról
minden osztályból
vannak résztvevők
pénzügyi ismeretek
átadása külső
szakembertől

14.

Iskolai megemlékezés 1848.
március 15-ről
Tavaszi Egészséghét –
Happy-hét a napköziben
Duna témanap

Monokiné

8.d osztály műsora

Tolnai E.

napközisek

Kárpáti Sz.

3. évfolyam

22.

Víz Világnapja
Váltóverseny Víz Világnapja
alkalmából

Monokiné, Tóthné,
Szenczi J.
Kalmár, Jancsik

felső tagozat

27.

PIPITÉR

Rákos N; Kárpáti sz.

31.

Bekapcsolódás a Föld órája
nemzetközi programba
Érzékenyítő program

Kalmár, Tóthné

szülők, leendő
elsősök
felsősök

Száváné

1. évfolyam

BÁR-Ki túra

Fodor, Tóthné

bárki

Müpa-programok

Csernyik B. F.

a nevező osztályok

16-20.
20.

1-6.

Alsós szavalóverseny

of.

7.

Színjátszós előadás – Lúdas
Matyi

Hoványné

7.

Költészet napja – versmondás Majorné
csokiért
közös versmondás 11 óra
Baloghné
együtt szaval a város
Bakonyi-Tasi L.

7.
11.

ÁPRILIS
minden évfolyam
számára
minden érdeklődő
számára, külsősök is
a felsőben
alsós
felsős

a tanulók csöndben
hallgatják a műsort
minden csoport részt
vesz
minden harmadikos
részt vesz
minden osztály részt
vesz

felvételről került
levetítésre
témanap

min. 80 szülő részt
vesz
tanórai keretben
megvalósul
minden elsős részt
vesz
min. 10 fő
min. 3 osztály részt
vesz
évfolyamonként min.
10 versenyző
minden osztályból
jutnak el gyerekek az
előadásra 10/osztály
minimum
min.5 fő/osztály
minden osztály
képviselőkkel részt
veszünk

városi szintű program

11.

A Költészet Napja

Majorné, Szenczi J.

felső

kiállítás, műsor
rádión keresztül

16.
17.

Holokauszt emléknap
Jótékonysági hangverseny –
osztályok, nem ének-zeneisek
is.
Fenntarthatósági hét
Papírgyűjtés

Petőné
Kardos E., Csernyik
B. F.

egész iskola
egész iskola

kiállítás
min. 20 osztály
szerepel

Tóthné
Gombásné, Gresa,
Bárányné

megvalósul
megvalósul
sikeres vetélkedés

20-24.
22-23.

13.
14.
15.

Ökokirándulások
Közvetlen környezetünk/
Témahét
K&H Vigyázz, kész, pénz!
pénzügyi vetélkedő
Érzékenyítő program

Kárpáti Sz.
Száváné

felső
egész iskola, szülők,
SZMK, volt diákok
közösségi munka
keretében
3-4.évf.
1. évfolyam

Monokiné

felső

Anyák napja
„Évszakok”: Tavasz c.
kiállítás
Bárdos témanap
Bárdos Gála
Madarak és fák napja

minden of.
Szenczi J,

Kárpáti Sz.

4. évf.
MÁJUS
egész iskola
felső

min.5 konténer
megtelik

megvalósul
min.10 osztály
kiállítás

alsós tanítók
ig; igh;
Fodor, Tóthné,
Száváné, Kárpáti,
Rákos N.
Városi sárkányhajó bajnokság Fodor

alsó
egész iskola
egész iskola

megvalósul
gála a művházban
megvalósul

felső

BárKi-Túra
Pünkösdi népszokások

bárki
1-4. évf.

ki tudunk állítani 1
csapatot
min. 10 fő
minden osztály részt
vesz

Tóthné
tanítók

ünnepi műsor az
iskolarádióban,
versillusztráció

digitálisan valósult
meg

JÚNIUS
Alsós zeneis kirándulás

Kardos E.

alsós zeneisek

12.

Zenélek!
DÖK jutalmazó gyűlés

Lackóné
Bodnár A.

1. évfolyam
felső

15.

„Ki a tanteremből”

ofők

egész iskola

02.

jutalom az éves
munkájukért
éves munka
jutalmazása
kirándulások

