
 

ÖKO-KÓDEX  

Mi, iskolapolgárok az alábbi elveket érvényesítjük napi gyakorlatunkban: 

1. Odafigyelünk egymásra, saját és társaink testi-lelki épségére, egészségére. 

2. Globálisan gondolkodunk, lokálisan cselekszünk. 

3. Óvjuk, védjük az iskola és környezetünk növényeit, állatait. A tanteremben lévő 
növényekről rendszeresen gondoskodunk. 

4. Tudatosan vásárolunk. Igyekszünk csomagolásmentes módon vásárolni, illetve a helyi 
termelőket, idénytermékeket előnyben részesíteni.  

5. Életmódunkkal igyekszünk ökológiai lábnyomunk csökkentésére. 

6. Lehetőségeinkhez mérten csökkentjük a hulladék, elsősorban a műanyag hulladék 
keletkezését. 

7. Iskolai és otthoni létünk során is törekszünk a nulla hulladék elveit követve a 
hulladékcsökkentésre, a minél kevesebb ételmaradék termelésére. A kapott ételt 
megbecsüljük, nem pazaroljuk. 

8. Óvjuk környezetünket. Iskolánk környezetét igyekszünk harmonikusan, esztétikusan, a 
természettel összhangban berendezni. 

9. Szelektíven gyűjtjük a hulladékot (papír, műanyag, kupak, elem, fénycső, izzó, használt 
mobiltelefon). 

10. Kreatív ötletekkel újrahasznosítunk. 

11. Takarékosan bánunk a vízzel: minden használat során figyelünk az időre és a csapok 
helyes elzárására, csöpögést, hibát észlelve szólunk a felelősnek. 

12. Takarékosan bánunk az árammal, ha senki sem tartózkodik egy helységben, leoltjuk a 
lámpát, kikapcsoljuk az elektromos berendezéseket. Ebben segít az energiajárőr szolgálat 
(iskolai diákportások). 

13. Takarékosan bánunk a papírral. Digitális iskolaként élünk a technika adta lehetőségekkel, 
ezáltal is csökkentve a papírfelhasználást. 

14. Folyamatosan gondozzuk az iskolakertet, bekapcsolódunk az őszi-tavaszi munkálatokba. 

15. Az iskolaudvaron elhelyezett madáretetőket rendszeresen karbantartjuk, ősszel elkezdjük 
feltölteni. A madarak itatásáról egész évben gondoskodunk. 

16. Sokat kirándulunk, iskolán kívüli eseményeken különösen figyelünk a környezettudatos 
magatartásra, védjük a növényeket és az állatokat. 

17. Tanulunk a természet- és a környezetvédelemről, tevékenységeink során összefogunk, 
együtt dolgozunk. 

18. Programokat szervezünk a fenntarthatóság témakörében. Részt veszünk az öko 
szemléletet tükröző versenyeken, rendezvényeken. 

19. Megemlékezünk a környezetvédelem jeles napjairól. Csatlakozunk a hazai és nemzetközi 
oktatási programokhoz. 

20. Mindennapjaink során játékos feladatok formájában megismerjük, és szem előtt tartjuk a 
globális felelősség vállalás, egészséges életmód, fenntartható fejlődés, 
környezettudatosság elveit. 

21. Ha lehetőségünk engedi, előnyben részesítjük a gyalogos, biciklis vagy tömegközlekedést 
az iskolába jövet, menet. 


