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PROGRAM, FELADAT 

 

FELELŐS 

 

szeptember 

 

- papírgyűjtés 

-  papír újrahasznosítás 

- papírmerítés 

 

Folyamatos programok: 

- zöld faliújság folyamatos 

frissítése  

- Zöld könyvtár folyamatos 

frissítése 

- energiaőr 

- osztályok közötti tisztasági 

verseny 

 

 

 

 

DÖK, Vámos Péter 

 

 

 

október 

 

- Állatok világnapja: 

látogatás egy  helyi 

állattartónál-felelős 

állattartás megismerése. 

 

- Muskátlik, cserepes 

növények átteleltetése. 

 

- Őszi lombgyűjtés 

 

Folyamatos programok: 

- zöld faliújság folyamatos 

frissítése 

- Zöld könyvtár folyamatos 

frissítése 

- energiaőr 

- osztályok közötti tisztasági 

verseny 

 

 

 

 

 

Alsó és felső tagozatos 

tanulók 

 

 

DÖK, Vámos Péter 

 

 

 

iskola tanulói 

DÖK, Vámos Péter 

 

november 

- Téli madárvédelem 

megszervezése 

-  madáretetők 

- eleség kihelyezése 

 

Folyamatos programok: 

- zöld faliújság folyamatos 

frissítése 

 

 

 

 

iskola tanulói 

DÖK, Vámos Péter 



- Zöld könyvtár folyamatos 

frissítése 

- energiaőr 

- osztályok közötti tisztasági 

verseny 

 

december 

 

- „Zöld Karácsony”: 

természetes 

alapanyagokból adventi 

koszorú és ajándékkészítés 

- Téli madárvédelem 

megszervezése 

-  madáretetők 

- eleség kihelyezése 

 

Folyamatos programok: 

- zöld faliújság folyamatos  

frissítése 

- Zöld könyvtár folyamatos 

frissítése 

- energiaőr 

- osztályok közötti tisztasági 

verseny 

 

 

 

 

Alsó és felső tagozatos 

tanulók 

 

 

 

 

 

 

 

iskola tanulói 

DÖK, Vámos Péter 

 

január 

 

- Hó eltakarítás, 

csúszásmentesítés 

környezetbarát anyagokkal 

- Téli madárvédelem 

megszervezése 

-  madáretetők 

- eleség kihelyezése 

 

Folyamatos programok: 

- zöld faliújság folyamatos 

frissítése 

- Zöld könyvtár folyamatos 

frissítése 

- energiaőr 

osztályok közötti tisztasági 

verseny 

 

 

 

 

 

DÖK,  Vámos Péter 

 

 

 

 

 

iskola tanulói 

DÖK, Vámos Péter 

 

február 

 

- Fák, cserjék karbantartása, 

metszése 

- Téli madárvédelem 

megszervezése 

-  madáretetők 

- eleség kihelyezése 

 

 

Vámos Péter 

 

 

 

 

 

 



Folyamatos programok: 

- zöld faliújság folyamatos 

frissítése 

- Zöld könyvtár folyamatos 

frissítése 

- energiaőr 

osztályok közötti tisztasági 

verseny 

 

iskola tanulói 

DÖK, Vámos Péter 

 

március 

 

- Víz világnapja. 

-  Kertgondozás, 

gyomtalanítás 

- fűszernövény ültetés. 

- Cserepes dísznövények 

szabadba helyezése 

 

Folyamatos programok: 

- zöld faliújság folyamatos 

frissítése 

- Zöld könyvtár folyamatos 

frissítése 

- energiaőr 

osztályok közötti tisztasági 

verseny 

 

 

 

 

DÖK, Vámos Péter 

 

 

 

 

 

iskola tanulói 

DÖK, Vámos Péter 

 

április 

 

- Föld napja 

 

Folyamatos programok: 

- zöld faliújság folyamatos 

frissítése 

- Zöld könyvtár folyamatos 

frissítése 

- energiaőr 

osztályok közötti tisztasági 

verseny 

 

 

DÖK, Vámos Péter 

 

 

 

iskola tanulói 

DÖK, Vámos Péter 

 

május 

 

Madarak és fák napja 

-  Szelektív Hulladékgyűjtés 

 

Folyamatos programok: 

- zöld faliújság folyamatos 

frissítése 

- Zöld könyvtár folyamatos 

frissítése 

- energiaőr 

osztályok közötti tisztasági 

verseny 

 

 

iskola tanulói 

DÖK, Vámos Péter 

 



 

 

június 

 

- Környezetbarát programok 

értékelése 

 

Folyamatos programok: 

- zöld faliújság folyamatos 

frissítése 

- Zöld könyvtár folyamatos 

frissítése 

- energiaőr 

osztályok közötti tisztasági 

verseny 

 

 

Vámos Péter 

 

 

iskola tanulói 

DÖK, Vámos Péter 

 

 

 

  



     Ökó-Kódex 

Házirend a fenntarthatóság és környezetünk védelme érdekében 

 

 

1. Takarékoskodunk a vízzel. Használat után elzárjuk a csapot, nem hagyjuk csöpögni. 

2. Figyelünk a villanyhasználatra. Ahol nem tartózkodik senki, nem hagyjuk égve a lámpát. 

3. Figyelünk a villanyhasználatra. Ha a napsütés biztosítja a megfelelő fényviszonyokat, nem 

kacsolunk, avagy lekapcsoljuk a villanyt. 

4. A hulladékot szelektíven gyűjtjük. 

5. Használt elemet külön gyűjtőben helyezzük el. 

6. Iskolánk cserepes növényeit gondozzuk, öntözzük.  

7. Az iskolaudvart karbantartjuk, szépítjük. 

8. Kihelyezett madáretetőnkbe gondoskodunk a madarak élelméről. 

9. Fenntarthatósági témahét megtartása mellett, kapcsolódó „jeles napokat” tartunk.  

10. Figyelünk ökológiai lábnyomunkra. 

 


