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Készítette: Cseh Ildikó
Iszkaszentgyörgy, 2017. szeptember 1.

Iszkaszentgyörgy kb. 2000 főt számláló község. Székesfehérvártól 5 km-re fekszik, a Bakony
lábánál. A 8 osztályos általános iskola az Amadé-Bajzáth-Pappenheim műemlék
kastélyépületben működik. Közúti forgalomtól elzárt biztonságos, egészséges levegőjű, ideális
erdei környezetben. Kastélyiskolánknak több évszázados múltja van, különleges atmoszférája,
és az elmúlt idők emlékeit és kertkultúráját őrző parkja, évszázados fákkal, növényekkel.
Mindez a kisdiákokat összeköti az előző nemzedékkel, fogékonnyá teszi a szülők, nagyszülők,
ősök a hagyományok és a természet tiszteletére.
Intézményünk nevelési programja éppen ezért fontosnak tartja és kiemelten kezeli e természeti
környezet védelmét. Tantervi programjainkban a helyi értékek felfedezése, megismerése,
védelme, nemcsak elméleti szinten kerül megfogalmazásra, hanem a mindennapi nevelő-oktató
munkánk gyakorlatában nagy szerepet kap. A környezeti nevelés az iskola minden
pedagógusának feladata, minden tanórai és tanórán kívüli foglalkozás megtartása során. Ezért
kiemelten kezeljük a pedagógiai programunkban, a tantervünkben a fenntarthatóságra nevelés
célkitűzését. Tanulóinkban már első osztálytól kezdve tudatosítjuk, hogy ennek az ajándékba
kapott természeti környezetnek nemcsak használói, hanem őrzői is vagyunk. Ehhez pedig
tudnunk kell, hogy milyen módon védhetjük meg, tarthatjuk fenn. Feladatunknak tekintjük,
hogy az iskolánkban felnövő, innen kikerülő tanulók értékrendjében, tudatossá váljon, hogy a
földi élet fenntarthatósága, minden esetben a mikrokörnyezet ökológiai egyensúlyának
megőrzésével kezdődik. Ezért adtuk be a pályázatot az ökoiskola címre, amit 2016. január
elsejétől viselhetünk. Intézményünkben működik egy ökoiskolai munkacsoport. Tagjai:
Cseh Ildikó tanító
munkacsoport vezető
Kukucska Istvánné Tárnai Henrietta tanító
alsó tagozatos munkacsoport vezető
Szalainé Egri Hella tanár
Dankáné Dravecz Brigitta tanár
diákönkormányzat vezető
Martonné Miavecz Márta tanár, informatikus
Fülöpné Nagy Anikó tanár
Pánczél Mónika technikai dolgozó
Rozs Teréz gondnok

CÉLKITŰZÉSEINK:



Elősegíteni a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását.



Megértetni a fogyasztás és a környezeti erőforrások kapcsolatát, a fenntartható
fogyasztás elvét.



A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük hagyományainak, értékeinek
megőrzésébe, gyarapításába.



Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére
való törekvés váljék meghatározóvá.



A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód
kialakítása, elmélyítése, együttműködve a község önkormányzatával, a szülői házzal,
társadalmi szervezetekkel.

TEVÉKENYSÉGEINK:


A „jeles napokról” (Állatok világnapja, Víz világnapja, Föld napja, Méhek napja,
Környezetvédelmi világnap, Madarak és fák napja) programokkal, versenyek és
kiállítások szervezésével emlékezünk meg.



Az újrahasznosítható hulladékok közül egész évben szelektíven gyűjtjük a papírt.



Folyamatos a használt elemek gyűjtése is.



Részt veszünk környezettel, természettel kapcsolatos vetélkedőkön.



Ősszel egészségnevelési napot tartunk az iskolánkban.



Részt veszünk a községi és országos szemétszedési akciókban, iskolánk környékét
rendszeres szemétszedéssel tartjuk tisztán.



Több osztály erdei iskolai táborozáson vesz részt.



A tanulmányi kirándulásokat is minden tanévben beiktatják az osztályok az éves
programjukba.



A 6. évfolyam lovagolni jár.



Nyári napközis tábort szervezünk zöld programokkal



A rendszeres testmozgás, a friss levegőn való tartózkodás az iskolai foglalkozások
része.



Csatlakozunk a községi és országos zöld és hagyományőrző programokhoz.

ÖKOISKOLA PROGRAMTERV

2017 / 2018.

Szeptember
Ökoiskola munkaterv egyeztetése az iskolában működő munkaközöségek
munkatervével, a DÖK-kel, az SZM képviselőjével.
Felelős: Cseh Ildikó
Határidő: szept. 30.
Iskolánk honlapjának frissítése
Felelős: Martonné Miavecz Márta
Határidő: folyamatos
Zöld sarok kialakítása, zöld faliújság a folyosókon és az aulában
Felelős: Cseh Ildikó, osztályfőnökök
Határidő: folyamatos
1-8. évfolyam számára
Az iskola folyosóinak dekorálása (virágok, természet fotók, plakátok, diákmunkák)
Felelős: Kovács Zoltánné, Dr. Geleszné Czimmer Brigitta
Határidő: folyamatos
1-8. évfolyam számára
Osztálytermek dekorálása természetes anyagokkal szülők bevonásával
Felelős: osztályfőnökök
Határidő: folyamatos
1-8. évfolyam számára
Mobilitás hete: csatlakozás a községi programokhoz, ill. az iskolai program
szervezése, lebonyolítása
Felelős: osztályfőnökök
Határidő: szept. 3. hete
1-8. évfolyam számára
Autómentes világnap: minél több tanuló érkezzen gyalog az iskolába
Felelős: osztályfőnökök
Határidő: szept. 22.
1-8. évfolyam számára
Takarítási világnap: csatlakozás a falutakarítási programhoz. Az iskola környékének
takarítása
Felelős: osztályfőnökök
Határidő: szept. 23.
1-8. évfolyam számára
Európai Diáksport nap: túrázás, zumba, foci, asztalitenisz

Felelős: Martonné Miavecz Márta
Határidő: Szept 29.
1-8. évfolyam számára

Október
Szelektív hulladékgyűjtők elhelyezése az iskolában (papír, elem)
Felelős: Cseh Ildikó
Határidő: okt. 3.
” Virágozzék száz virág” (hozd be a megunt növényedet!) iskolazöldítési
program kiterjesztése, az iskolai környezet még otthonosabbá tétele
osztálytermekben és a folyosókon egyaránt
Felelős: DÖ
1-8. évfolyam számára
Állatok Világnapi megemlékezések: rajzverseny, fotókiállítás, kézműveskedés
Felelős: dr. Geleszné Czimmer Brigitta
Határidő: okt.4.
1-8. évfolyam számára
Papírgyűjtés
Felelős: Dankáné Dravecz Brigitta, Rozs Teréz
Határidő: okt. 12-13.
1-8. évfolyamok számára
Egészségnap: Programok az egészséges életmód népszerűsítésére, salátakészítés
Felelős: DÖ, osztályfőnökök
Határidő: okt.13.
1-8. évfolyam számára
Szüreti bál és felvonulás csatlakozás a községi rendezvényhez, madárijesztő készítés
Felelős: Cseh Ildikó, DÖ
Határidő: okt. 14.
1-8. évfolyam számára
Kastélybirtok tanösvény bejárása
Felelős: Osztályfőnökök
Határidő: okt. 21.
1-8. évfolyamok számára

Bolhapiac, kézműves foglalkozás, tökfaragás
Felelős. DÖ
Határidő: okt.26.
1-8. évfolyamok számára

November
Márton napi programok, lámpás készítése, séta az iskola körül, csatlakozás az ovisok
lámpás felvonulásához
Felelős: DÖ, osztályfőnökök, napközis nevelők
Határidő: nov. 9.
1-8. évfolyam számára
„Ne vásárolj semmit”nap (Fogyasztásszüneteltetési nap)
Felelős: Dankáné Dravecz Brigitta, osztályfőnökök
Határidő: nov. 27.
1-8. évfolyam számára
Sportversenyek: házi bajnokságok beindítása
Felelős: Martonné Miavecz Márta
Határidő: folyamatos
5-8. évfolyam számára
Gondoskodjunk a madarakról!
Madáretetők készítése és kihelyezése, madáreleség gyűjtése
Felelős: Dankáné Dravecz Brigitta, osztályfőnökök
Határidő: Folyamatos tavaszig
1-8. évfolyam számára
Zöld sarok, zöld faliújság – Ünnepi ötletek - a folyosókon és az aulában
Felelős: Kovács Zoltánné, Dr. Geleszné Czimmer Brigitta, osztályfőnökök
Határidő: folyamatos
1-8. évfolyam számára

December

Gondoskodjunk a madarakról! Madáretetés folyamatosan
Felelős: Dankáné Dravecz Brigitta, osztályfőnökök
Határidő: folyamatos tavaszig
1-8. évfolyam számára
Karácsonyi vásár, kézműves karácsonyi ajándékok készítése
Felelős: DÖ, osztályfőnökök
Határidő: dec. 21.
1-8. évfolyam számára
Január
Gondoskodjunk a madarakról! Madáretetés folyamatosan
Felelős: Dankáné Dravecz Brigitta, osztályfőnökök
Határidő: folyamatos tavaszig
1-8. évfolyam számára
Herman Ottó Természettudományi Verseny házi fordulói 3.,4.,5.,6.osztályok
Felelős:Dankáné D. Brigitta
Határidő:
3-6. évfolyam számára

Február
Bolyai Természettudományi Csapatverseny
Felelős: Dankáné Dravecz Brigitta
Határidő: febr. 9.
5-6. évfolyam számára
Teremfoci házi bajnokság
Felelős: Miavecz Márta
5-8. évfolyam számára
Az I. félév munkájának értékelése, beszámolók. A II. félév zöld programjainak
egyeztetése.
Felelős: Öko munkacsoport DÖK
Határidő: febr. 24.
Gondoskodjunk a madarakról! Madáretetés folyamatosan
Felelős: Dankáné Dravecz Brigitta, osztályfőnökök
Határidő: folyamatos tavaszig
1-8. évfolyam számára

Farsangi népszokások felelevenítése: kiszebáb égetés
Felelős: Dankáné Dravecz Brigitta, osztályfőnökök
Határidő: febr. 20.
1-8. évfolyam számára
Tikverőzés fesztivál Mohán
Felelős: osztályfőnökök
Határidő: febr. 20.
1-8. évfolyam számára szülői beleegyezéssel
Zöld sarok, zöld faliújság – A víz az élet forrása – a folyosókon és az aulában.
Felelős: Cseh Ildikó, Dr. Geleszné Czimmer Brigitta, osztályfőmökök
Határidő: febr. 28.
1-8. évfolyam számára

Március
A Víz Világnapja alkalmából: vetélkedők, faliújságok, dekorációk
Felelős: osztályfőnökök
Határidő: márc. 22.
1-8. évfolyam számára
A Föld órája
Felelős: DÖ, osztályfőnökök
Határidő: márc. utolsó szombat
Húsvéti bolhapiac és kézműves foglalkozás
Felelős: osztályfőnökök
Határidő: márc.27.
1-8. évfolyam számára
Április
Papírgyűjtés, Depónia KFT kiállítása
Felelős: Dankáné Dravecz Brigitta, (DÖK), Rozs Teréz
Határidő: ápr. 11-12.
1-8 évfolyam számára
Szemétszedés, udvartakarítás
Felelős: osztályfőnökök, Rozs Teréz
Határidő: ápr. 20.
1-8. évfolyam számára

Föld Napja projektnap:
Felelős: Felsős munkacsoport
Határidő: ápr. 21.
1-8. évfolyam számára
Szent György Napok csatlakozás a községi rendezvényekhez és helyismereti kalandtúra
Felelős: Alsós munkacsoport, Felsős munkacsoport
Határidő: ápr. 22-23.
1-8. évfolyam számára
Fenntarthatósági témahét programjai
Felelős: Dankáné Dravecz Brigitta, (DÖK) Rozs Teréz
Határidő: ápr. 23-27.

1-8. évfolyam számára

Erdei iskola programok megszervezése
Felelős: osztályfőnökök
Határidő: ápr. 28.

3. évfolyam számára

Május
Madarak és fák napja megemlékezés és rajzverseny
Felelős: dr. Geleszné Czimmer Brigitta
Határidő: máj. 5.

1-8. évfolyam számára

Madarak és fák napja akadályverseny az óvodásoknak
Felelős: Kisné Kalász Tünde, Bukovszki Bálint
Határidő: máj. 10.

1-4. évf.+ nagycsoport

Gyermeknap: kutyaiskola bemutató, felelős állattartás
Felelős: Dankáné Dravecz Brigitta, Cseh Ildikó
Határidő: máj. 29.
1-8. évfolyam számára
Nyári napközis tábor programjainak megszervezése
Felelős: Kissné Szalai Ágnes, osztályfőnökök
Határidő: máj. 31.

1-6. évfolyam számára

Június
Gyermeknap: kutyaiskola bemutató, felelős állattartás
Felelős: Dankáné Dravecz Brigitta, Cseh Ildikó, osztályfőnökök
Határidő: jún.1.
1-8. évfolyam számára
Környezetvédelmi Világnap
Felelős: Dankáné Dravecz Brigitta (DÖK)
Határidő: jún. 5.

1-8. évfolyam számára

Osztálykirándulások lebonyolítása
Felelős: osztályfőnökök
Határidő: jún. 13.

1-8. évfolyam számára

Ballagási virágdekoráció, előkészületek
Felelős: osztályfőnökök
Határidő: jún. 15.
Éves munka értékelése, beszámolók
Felelős: Öko munkacsoport DÖK
Határidő: jún. 23.
Következő tanévi öko programok tervezése
Felelős: öko munkacsoport
Határidő: jún. 30.

1-7. évfolyam szülők bevonásával

TERVEZETT FELADATOK
Továbbra is kapcsolatot tartunk a Gaja Környezetvédő Egyesülettel, lehetőség szerint
részt igénybe vesszük oktatást segítő előadásait, programjait pl. komposztálás témában.
Kapcsolatban maradunk a székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskolával,
Ökoiskola Forrásközpontként számítunk az iskola támogatására, hasznos tanácsaira.
A programtervben felsorolt programokon kívül nyitottak leszünk minden újdonságra,
kezdeményezésre, ötletre, ami az ökoiskolai munkát segíti.
Pályázatfigyelés és eredményes pályázatok írása környezeti nevelés témakörében.
Az Örökös Ökoiskola cím elnyerésével kapcsolatos teendők folyamatos végzése.
Célunk, hogy a tanév változatos programjai, a jeles napok és a projekt napok érdekes
rendezvényei arra ösztönözzék tanulóinkat, legyen érték számukra egészségük és
környezetük védelme, közösségünk, iskolánk értékeinek megbecsülése.

PARTNEREINK:
„Az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskoláért” Alapítvány
Bányai Szilvia
20-806-6114
Depónia Kft. Székesfehérvár
Gaja Környezetvédő Egyesület
8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5.
22-503-428
Munkácsy Mihály Általános Iskola
8000 Székesfehérvár, Munkácsy Mihály u. 10.
22-502-205
Iszkaszentgyörgyi Természet és Környezetvédő Egyesület
Nagy Andrea
itkemail@gmail.com
Iszkaszentgyörgyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Bajkai Istvánné, 30-284-6757
iszka.ote@freemail.hu
Iszkaszentgyörgyi Közművelődési és Szabadidősport Egyesület
Cseh Ildikó, 20-333-8008
Iszkaszentgyörgyi Vackor Óvoda
Tajti Bálintné
22-441-029
Szentgyörgyi Sólymok Hagyományőrző Egyesület
Rozs Teréz
20-220-4928
IKSZT Iszkaszentgyörgy
Kadlecsik Gabriella
20-3936783
Községi Önkormányzat Iszkaszentgyörgy
Gáll Attila
iszka.mester@axiannet.hu
Kutyás Bázis Sportegyesület
Iszkaszentgyörgy
70/615 45 82

