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I. Az iskola működtetési területeire vonatkozó feladatok: 

1. A szorgalmi időszakban mind az itt dolgozó pedagógusok, valamint a technikai 

dolgozók, és a tanulóink figyelmét is fokozatosan irányítani a minél kevesebb 

környezetidegen anyag használatára (műanyagok), a tudatos papírfelhasználásra 

(fénymásolás), energiafogyasztásra. 

2. Környezetbarát takarítószerek használata. 

3. Helyes fogyasztási szokások bemutatása. 

4. Szelektív hulladékgyűjtés az iskola egész területén.  

- elemgyűjtés 

- kupakgyűjtés 

- műanyagok 

- papírhulladék 

5. A 8. évfolyam rendszeres energia-őrjárata. 

6. DÖK tagjainak hatékony bevonása a környezeti nevelési feladatok végrehajtásába. 

7. A fenntarthatósággal kapcsolatos iskolai információs bázis bővítése az iskolai 

könyvtárra építve. 

8. „Zöldfelület”- iskolai link folyamatos frissítése 

 

II. Az iskola közvetlen fizikai környezetéhez illesztett feladatok: 

1. Tantermek, folyosók dekorációja, folyamatos gondozása, a műemlék épület 

állagmegóvása a diákokkal közösen. 

2.  A mellékhelyiségek kulturált használata, a higiéniás alapkövetelmények ismeretének 

elmélyítése és betartása a közösségben tanuló gyereknél, mint az emberi társas érintkezés 

alapvető magatartási formája. 

  

3. A zöld sarkok gondozása. (növények, akvárium) 



4. Kerékpártároló kialakítása és rendszeres használata. 

5. Az ÖKO-faliújság aktuális „zöld” információkkal történő frissítése a diákok 

bevonásával. 

 

III. Környezetvédelmi világnapok és nevezetes napok iskolai eseményprogramba 

illesztése: 

1. Takarékossági világnap 

2. Állatok világnapja (alsó-felső tagozat) 

3.  Víz világnapja (alsó-felső tagozat) 

4.  Föld napja  

5.  Madarak és fák napja 

6.  Az év fája, az év madara  

 

IV. Iskolai hagyományokhoz kötődő speciális projektek: 

1. Erdei iskola (felső tagozat V-VI. évfolyam) 

2. Projektnap (felső tagozat VII. évfolyam) 

3. Madárkarácsony 

4. Karácsonyi készülődés 

5. Jókai nap 

6. Hagyományőrző kulturális programok (német nemzetiségi, magyar népművészet, 

néptánc gálák) 

7. Sporttáborok (sítábor, nyári táborok: bakancsos, kerékpáros, vízitúra) 

8. Az egészséges táplálkozási szokások, egészséges életmód népszerűsítése az 

autentikusan kialakított sváb jellegű tankonyhán. 

 

V. Speciális feladatok a fenntarthatóság mentén:  

 

1. „Mennyire takarékos az én családom? – pályázat a 4. évfolyamon a takarékos családi 

költségvetés szemléletének kialakítására. 

2. Földrajzi jelenségek Jókai műveiben – fővárosi német nemzetiségi iskolák 

vetélkedője. 

3. „Magyar örökségünk” - Jókai Néptánccsoport 20 éves jubileuma.  

4. Gyermekolvasói találkozó Kányádi Sándor íróval. 

5. Karitatív gyűjtés 

6.  „Jókai 155” – a diákság válogatott  képzőművészeti munkáiból kiállítás  


