Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola munkaterve
2019/20-es tanévben
1. Ökoiskola arculat kialakítása, fenntartása:
- A Föld Napja alkalmából az iskola udvarán és az intézmény környezetében
takarítás (felelős:Osztályfőnökök)
- Növényültetés (felelős: karbantartók, 8. osztályosok)
- Fénymásolópapír felhasználás csökkentése (felelős: pedagógusok, adminisztratív
dolgozók)
- Kerékpártárolók karbantartása (felelős: karbantartók)
- Tantestületi értekezleten beszámoló a fenntarthatóságra nevelés témaköréből
- Szelektív hulladékgyűjtés fontossága
2. Kirándulások, délutáni programok:
- hétvégi túrák, természetjárás (felelős: osztályfőnökök)
- elsősegélynyújtási szakkör heti 1-1 órában (felelősök: védőnő, biológia szakos
tanár)
- más iskolák, alapítványok által szervezett versenyekre felkészülni, részt venni
(reálverseny, víz világnapja, Környezetvédelem a jövőért, TEK, Curie-verseny)
(felelős: szaktanárok)
- házi versenyek szervezése
3. Hulladékgyűjtés:
- ősszel és tavasszal 2 nap papírgyűjtés (felelős:DÖK)
- tavasszal elektronikai hulladékok begyűjtése (felelős:DÖK)
4. Megemlékezések a jeles napokról
- Elsősegélynyújtás napja alkalmából bemutató a folyosón (szeptember 2. péntekje)
- Állatok világnapján bemutató, gyerekek alkotásaiból kiállítás (október 4.)
- Földünkért világnapról megemlékezés (október 21.)
-

Vizes jeles napokról megemlékezés (február 2., március 22.)

-

Föld napján játékos feladatok a szünetekben (felelős:biológia szakos tanár)(április

22.)
-

Madarak ás a fák napja (felelős:alsós munkaközösség vezető) gyerekek munkáiból
kiállítás (május 10.)

5.
-

Versenyek rendezése és részvétel a versenyeken: (felelős:szaktanárok)
Környezetvédelem a jövőért versenyen részvétel
Curie- versenyen részvétel, területi verseny megrendezése
Bázisiskolák és a városi elsősegélynyújtási versenyén való részvétel, barátságos
verseny szervezése
Reál verseny – Széna téri iskola

-

Víz világnapi versenyen való részvétel
Kaán Károly Természetismereti versenyen való részvétel
TEK a Hétvezér Téri Iskola szervezésével
Házi versenyek szervezése az iskola tanulóinak – természetismeret
menőmenza pályázat megvalósításában való részvétel
Egészségnevelési napok (felelős:biológia szakos tanár)
sportverseny
diákok munkáiból kiállítás
Egészségnapon előadások meghallgatása (rendőrség, ÁNTSZ, kozmetikus,
mentősök, HEROSZ, védőnők)
- véradásszervezés (Vöröskereszt)
- Fenntarthatósági témahét megszervezése
7. Kapcsolat civil szervezetekkel:
- Herosz, Gaja, ÁNTSZ, Mentők, Vöröskereszt, Pusztaszabolcsi tej, Harman Becker,
Bugát Pál Egészségügyi Szakiskola, Cerbona
8. Környezetvédelem az iskolában:
villany-, papír-,vízfogyasztás csökkentése
9. Iskolaudvar: tisztán tartása, növényekkel díszítése
10. Folyamatos feladatok:
- szelektív hulladékgyűjtés
- tisztaság
- tantermek, folyosók növényekkel való feldíszítése
- udvaron a növények gondozása, védelme
- egészséges életmód (gyümölcs, tej, mozgás)
6.
-

Székesfehérvár, 2019. szeptember 1.
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