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katona péter igazgató,
Trigola-Majzik krisztina pedagógiai igazgatóhelyettes
Tóth Csaba általános igazgatóhelyettes
Ringhofer Ervin min. fejl, munkaközösség-vezető
Benl<ő Beáta lány

oldali munkal<özösség-vezető

Papp Anikó Míra

orosz lldikó
Balo8h lrén
Farkas-TakácsZsuzsanna
Emőd i József

Tolnoi Róbert zsolt fiú oldali munkaközösség-vezető,
Rér Áron

Horváth péter
Tal<ács

Gábor

Bóta Péter

MéhesnéDöngöIő

Könyvtáros
o Fodor piroska

TECHNIKAI DOLCOZÓK
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l(rálik György
Na8y Adrienn

DÖK-taeolt:
o schmidt Ferenc
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lhász Dániel

síklódiGellért

lbolya ökol<oordinátor

KATERV

9rl1

o

Tömör

Márk

cÉLox.:
Az intéznrén),kiemelt céljai ltözó tartozik:

.
r

Diákjaink bevonása az öko jskolai tevékenységbe.

A környezettudatosság
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projekt továbbviteIe: a kert mostani állapotának, fajgazdagságának

megőrzése, további bővítése.
A teljes körű egészségfejlesztő tevékenység folyamatos innovációja,

Minden diák kapcsolódjon be a szelektív hulladékgyűjtésbe,
lntézményi újrahasznosítás gyakorlati megvalósítása.
csatlakozás közösségi és civil kezdeményezésekhez

Részvételatelepülés takarítási- és szépítésiakcióiban,

FELADATTERV A 20l6-20l7. TANÉVRI
ldőszak
Szeptember

Feladat

Felelős

A diákok megismertetése a ltollégir.rnii

M r-rnl<altözösségek

projekttel és az ölroisl<olai
programmal. Magyar Környezeti Nevelési
Egyesület Országos Környezeti Ner,eleisi
Kon lerenc iáj án részvétel20 1 c), szeptenlber 2 8.
Részvétel a.,Ző|d Szíl lfiírsági- és
Ternr észet r, édő N'l oz ga l orli rrr trrrliáj á b a n
l<örnyezetttrclatosság

Szil<lakert. ével őker1, fiiszer- és gl,ó gl,nclr, énll< ert.

belső terek növényeinek gondozásánali
megszervezése.
A Körrr,vezetvédelrri i szal<liör elirldítása. Bosnl,álr
téri piac meglirtogatása a clilrl<o]ilial, A hazai
ki sterrrr elök gl,iinr ö l c sl<írr á iatán al< kó sto ás a,
Beliapcsolódás a környezetr,édőklcel ", A Világ
legrragyobb tanórá.i a" kezdenrényezésbe.
Az ENSZ által nreglrirdetett l7 globális céI

ökokollégiumi

munltal<özösség

vezetője

Minden csoportvezető
tanár

Kön.wtáros

DÖK

l

istnertetése.

Látogatás a l<örnyezetr,édő diákoltkal a Budai
Arborétr"rm ban. K önyvtárisnlereti fo gl all<ozásoli
szervezése csopotlonl<érrt" érintve az
OI<tóber

öl<okolléeiLlm i ténlát.
Kapcsolattartás a N'Iagyal l\4adártani és
"f
erm észetl,óde lm i E g1.,esiil ette l, és a d i ál<ol<
tájél<oztatása a kilzösségi szolgálat teljesítésénel<a
lehetőségéről. Látogatás a Fővárosi Állat- es
Növénykertben, csatlal<ozás a Pedagógus Nyílt

Naphoz. a ltörnyezettuclatos renclezvénl,eken való
részvétel.C serepes v irá gok átiiltetése. növcin vel<
téliesítése.Részvétel a Vaclaskert Altalános Iskola
k

Novetnber

N4unl<aközösségelt

Ökokollégiurrri
m unkaltözösség
vezetöje
l\4 inclen csoportr,ezető
tanár

Köny,yl6ro,
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isál iat-bem Lrtató.j án. Kön)/\rtári snl el,et'

í'osl a l l(ozáscllc szervezése. érilltve az
ökokollégiunti témát is.
Egészséghéttnegrenclezése, leborrycllítása,
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kokollégiumi

meghirdetése,

Iromf.jÉr.tő egészséges táplálkozás
'
bemutatása az őszi Egészséglréten,

nrunkaközösség
vezetője
Nlinden csoportvezető

diálr-ppt

Környezettltdatos fo glalkozás megszervezese,
lebonyolítása, fi lnT vetítésmegszervezese,
l-Iázban meghirdetett programok

tanár. Könyvtáros
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Az öl<ofal iúj sá g tri ss ítése,al<tua l izálása,
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Minclen csoportvezető

liéizítésea kézmiives teremben,
a Vaclasl<ert
Csatlakozás a Luca napi r,ásárhoz
Általános Iskola rendezvénl,éhez,
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Könyvtáros
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Téli túra a környező hegyekbe,
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Metszési munkál< irrdítása a kertben,
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cso1)ofir,ezetö tanárol<

Egészséglr ét

i..p?r" rO aO pecla gó girs képzése n, Az.
nl"grr.ru""ése, leborryolítása, A diákok
té b an, k észített
. gi-r., e gt"a ato s. l<ö rnyezettuclatos
pirn., pirint t .mutatóinali benrrttatása a tirl,aszi
'Egészséghéten.,Faliil]ság fiissítóserr
Y.li
a Föld órá,ja
,,'Íag"",rj-. all<alrnábói, Csatlal<ozás
,

Aprilis
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\^t. f"gl"lk"rá, -"i,*Xs"pusszív házal<ró
a allialmábó l,
P i tnlu.iiter"lr a Fö lc1 v i lágnapj
ell<ezclósi, szervezése a tavaszi,O^ i*ni mrrnkálc
iról kiállítás az
n.uari i.lor"okra. 2020 élőlén_ve
búcsirztatása,
öilo1 aliú1 ságon, A végzősö[i
í tésc szátll tt lira"
kész
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időszalca. Balkonnövények kitelepítése a
teraszokra, erlréll,el<re, kertbe. Átültetések.
Hagyományos és reíbrnr ételelt l<észítéseaz
udvari lremencében a l<erti fűszernövérryek
felhasználásával. \4adarak és lák napja

Okokollégiumi

ítás nregrendezése az aulában.
városi szemétszedési ai<ciólrhoz csatlaliozás,

Könyvtáros

A kerti

Mrrnkaközösségek

all<a lm ábó

Június

l lotó

l<iál
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nrunl<ák fol;.,tatása. szervezése a nl,ári

időszakra. Látogatás a Margitszigeti
Kisállatkertben. Részr,étela Vadasl<ert Altalárros
Iskola rendezvényén: Kisállat-bemutató a
ko l légi um liertj é ben, Az öko fal i új ság frissítése.
aktualizálása. Beszánroló ell<észítéseaz elvégzett
ökolio llégi um i í-e]adato kr ól. az öl<oko l l égiun i
m un lracsoport tevéken,vs é ge rő l. nl írliö dé sérő l az
év végi nevelőtestiileti értel<ezletre,
i

A TANEV SORÁN FOLYAN4ATOSAN MEGVALOSULÓ
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munkaltözösség
vezetője
Minclen csoportvezető
tanár

DÖK

ökokollégiumi

munkal<özösség

vezetője

Minden csoportvezetö
tanár

Könyvtáros

DÖK

ÉSTERVEZETT PROJEKTEI(:

KÖrn;,ezettlrdatosság projel<1.

Teljes körű egészségfejlesztés.

Együttnűködés liözintézménl,ekliel, egl,esilleteltliel. civil szervezetekkel.
Vetélkedőkön l,aló részvétel.
lntéznrényi ltiállitásol< szervezése. újrahasznosított deliorációlt Itészítés.
Ternlészetjárás.

Az iclőbelitervezés,

a megvalósítás határide.ie. a

felelősöli a fbnti Iáblázat szerint.
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PARTNERLISTA:

Szalai Eva
okt,-nev, igh.
Jalrtnerné OláIl
Ilorra ór,oda

Mobil-szám

E-mai1

Intézményneve. címe

Név. beosztás

Mátra Szal<képző Isl<ola
3232Mátrafured. Erdész u. 1l

szalai. ] .eva@gmaii,corn

IJétszínv irág tagóvocla
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vaciaskert Altalános ]skola
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grnai l.corn

7030 Paks. Tolnai út l0.

vezető
Sirrger Agnes

iri l.

coirr

06/30 559 8983

eal,ii] gnr

a i l,

cott,t

0611203 7340

gu all_c])]]}
edit4i!)upc.h u

0611 2761 502

l 1 l9 Bp. Rátz László il, 3-7.
vadasl<ert A ltalános lskola

n },er ge sn
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ieazgatóhelyettes
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ye r ge stl
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Somogyi Edit

l9 Bp. Rátz László u.3-7
Csepel-Sziget Míiszalri SzKl.
Szakiskola és Kollégiuln
t2l l Bp, Posztógyár Lr. l0.
1
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Koósr-ié Csiillög

I(ataiin
Tonrbácz

Gabriella
Nepp Gáborné
Iliittner Szill,ia
liönyvtár,os

,

06/20 35;1 3448
06/75 830 1 54

adaskert i sko l aíí)gnr

N,verges Tínrea

igazgató és

06120 35,4 3418
06/75 830 154

sorl
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e qí_r!.

a6l1 2763 240
06l | 2161877 1616

Bp. Rákóczi F'. u. 189.

l212 Btrdapest Petőfi tér l
Magl,ar l-áncn-rúiv. Főisliola,
Bp., Colurnbus u. 87-89, 1145

csu

l

1o g.

kati

lioosrle. csr:
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errla i l. com

g.liata1

Budapest. X\/I. Kerlileti N{óra
Ferenc Általános ]skola

gtom bac

Kispesti Bolyai János
Általános Iskola
l l 95 Bp. .Árpácl Lr. l--l.

szilvi@lh irttner,htr

z

r@,fi,eetrrai

sz i ll, i ({!]il rq-c orrl .h

Budapest, 20 1 9. szeptenrber 09.
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@rltí'.lrtr

0611 213 343a

u

06120 49 35

1

13

06/ 30 565 729]
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,-Í o .uoq:
Méhesné Döngölő
ökokoordinátor

Ibolya

