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-11. HELYZETELEMZÉS:
Iskolánk zöldövezetes, családiházas környezetben, a forgalmas főútvonaltól távolabb helyezkedik el.
Parkosított, fás udvara tiszta levegőt biztosít.
Épületünk alapadottságai jók. Hőszigetelt ablakokkal ellátott világos tantermekben tanulnak tanulóink.
Déli fekvése révén.
Folyósóink felújított színes burkolatú, sok dísznövénye, színes ülőkéi, és diákjaink munkái üde hangulatot
teremtenek. Hogy a gyerekeket ne zavarja a tűző napsütés, sötétítő függönyöket, illetve szülők által készített
redőnyöket használunk. A kedvező adottságainkat is kihasználva munkálkodunk környezetünk még szebbé
tételéért.

2. CÉLOK ÉS FELADATOK
Ökoiskola révén kiemelt feladatunk ebben a tanévben is a kulturális nevelés mellett :













tanulói környezet szépítése, ápolása (külső-belső környezet)
környezetvédelem
újrahasznosítás
egészséges életmódra nevelés
családias környezet megóvása
energiatakarékoskodás (fűtés, világítás)
fenntarthatósági hét szervezése
üzemlátogatások
partnerekkel való együttműködés
jeles napok megtartása (Állatok Világnapja, Víz Világnapja, Madarak-és fák napja, Föld Napja)
D.A.D.A
Pécsi Állatkerti foglalkozások, az állatkert által elnyert EFOP3.3.6-17-2017-00011 sz., Mecseki
Természettudományos Élményközpont fejlesztése című pályázat keretében.
 Papírgyűjtés

3. FELADATOK ÉS MEGVALÓSÍTÁSUK
3.1 Tanulói környezet szépítése (külső):
a) udvar felújítási munkálatainak folytatása
ütemezés:
ősz, tavasz, (időjárás függvényében)
felelős:

igazgató

b) meglévő magaságyás gondozása (fűszerkert):
ütemezés:
megvalósítása:
felelőse:

ősz, tavasz, ( időjárás függvényében)
tanórai keretben (technika, természetismeret)
szaktanárok

-2c) kültéri tanterem dekorációja:
ütemezés:

ősz, tavasz (télen megóvás)

megvalósítás:

tanórai keretben (technika)

felelőse:

szaktanár

d) volt udvari büfé épületének felújítása ökofoglalkozások tartására is:
ütemezés:

őszi hónapok

megvalósítás:

iskola technikai dolgozói, tanulók

felelőse:

igazgató

3.2. Belső terek szépítése, megnyert önkormányzati -„LÉPJ-Légy Pécs Jövője”- pályázat szerint:
a) ökofal (izlandi zuzmófal) készítése:
ütemezés:

december

felelőse:

pályázati felelős

b) ökofaliújsághoz parafatáblák beszerzése:
ütemezés:

november

felelőse:

pályázati felelős

c) faliújság gondozása:
ütemezés:

folyamatos

felelőse:

kijelölt szaktanár

d) ökokuckó kialakítása, bútorok, ülőpárnák készítése, anyagbeszerzés
ütemezés:

január-március

felelőse:

pályázati felelős

e) szelektív gyűjtőedények beszerzése épületegységenként:
ütemezés:
felelőse:

január-március
pályázati felelős

-33.3. Környezetvédelem:
a) udvar rendben tartása, növények ápolása:
ütemezés:

folyamatos

felelőse:

udvaros

ütemezés:

fenntarthatósági hét (2020. április 20-24)

felelőse:

témahét felelősei

b) faültetés:

c) öko foglalkozások Ökováros Alapítvány segítségével
ütemezés:

havonta

felelőse:

osztályfőnökök

d) papírgyűjtés:
ütemezés:

szeptember és április

felelőse:

DÖK összekötő tanár, DÖK

3.4. Egészséges életmódra nevelés:
a) tanórai keretben, iskolai védőnő, dietetikus bevonásával
ütemezés:
felelőse:

havi egy alkalom
osztályfőnökök

b) D.A.D.A program 4. és 7. évfolyamon iskola rendőr bevonásával
ütemezés:

havi egy alkalom

felelőse:

kapcsolattartó tanár

3.5. Fenntarthatósági hét tervezett programjai:






előadások
üzemlátogatások (BIOKOM, TÁVHŐ, PÉCSI VÍZMŰ)
energetikai kiállítás
Föld Napja
rendezvények látogatása

felelőse: fenntarthatósági hét felelősei

-43.6. Jeles napok:
 Állatok Világnapja
 Víz Világnapja
 Madarak – és fák napja
 Föld Napja
ütemezés:

napján

felelőse:

egy-egy évfolyam osztályfőnökei

A feladatok megvalósítását a tanulók, pedagógusok, szülők partnerek részvételével valósítjuk meg.

4. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLOK
Iskolánk olyan gondolkodó közösséggé fejlesztése, amely biztosítja a tanulók és az iskolai dolgozók számára a
testi-lelki jólétet.
Korszerű ismeretek közvetítésével, a gyerekek személyes részvételén keresztül attitüd-és szemlétletformálás,
a család és a közösség érdkekeinek megőrzése, az egészséges, környezetkímélő életmód kialakítása.

5. PARTNEREINK:











DDNP Igazgatósága Oktatási Központ
Biokom Nonprofit Kft
Ökokuckó
Ökováros-Ökorégió Alapítvány
Pécsi Vízmű Rt
Pécsi Hőerőmű
Pécsi Gyermekgyógyászati Klinika
Baranya Megyei Rendőrfőkapitányság
Pécsi Állatkert
Szülők

6. DOKUMENTÁLÁS:




Pályázati dokumentáció
Programtervek
Éves beszámoló

