Tisztelt Igazgató Asszony/ Tisztelt Igazgató Úr!
Örömmel értesítem, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma által felkért Értékelő
Bizottság nov. 17-ei ülésén az Önök iskoláját, 2016 szeptemberében benyújtott pályázatuk
alapján, Ökoiskola Címre terjesztette fel.
A döntést Sipos Imre, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős
helyettes államtitkára hozza meg, s várhatóan november végéig erről visszajelzést ad.
A döntést követően, a Cím elnyerését tanúsító oklevelet ünnepélyes keretek között az Emberi
Erőforrások Minisztériuma és a Földművelésügyi Minisztérium tisztségviselői adják majd át
az iskolák képviselőinek 2016. december 10-én, Budapesten. A címátadó rendezvényre majd
regisztrálni szükséges.
A döntésről hivatalos értesítést várhatóan december elején küldünk a címátadó ünnepség
pontos idejének és helyszínének megjelölésével, a regisztráció módjával, határidejével.
Üdvözlettel:

Saly Erika
Ökoiskola témavezető

Tisztelt Intézményvezető!
Az Ökoiskola Címre való előterjesztésünket az EMMI elfogadta, döntésükről most kaptunk
értesítést.
Csatoltan küldöm az ezt megerősítő levelet.
Kérem, ne feledje, hogy a dec. 10-ei ünnepélyes címátadóra regisztrálnia kell! A
rendezvénnyel kapcsolatos, regisztrációs linket is tartalmazó elektronikus levelet a mai napon
szintén megkapja kollégáimtól.
Üdvözlettel:

Saly Erika
Ökoiskola témavezető
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Iskola- és Módszertanfejlesztő Központ
1143 Budapest, Szobránc utca 6-8. IV./410-es szoba
Mobil: 30/723-1279
E-mail: saly.erika@ofi.hu
Web: www.ofi.hu

Tisztelt Intézményvezető!
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) 2016. december 10-én, szombaton rendezi meg a
2016. évi Ökoiskola Címek és az Örökös Ökoiskola Címek hivatalos átadóját Budapesten.
Az ünnepélyes keretek között történő címátadó rendezvényen kb. 200 intézményvezető veheti
át iskolája oklevelét, ezért elengedhetetlen a regisztráció.
Kérjük, az alábbi linkre kattintva a regisztrációs űrlapot értelemszerűen töltse ki, az esetleges
kitöltést követő változásokat (pl. mégsem tudják átvenni az oklevelet) jelezze
az okoiskola2016@ofi.hu címen.
http://ofi.hu/okoiskolai-oklevelatado-unnepseg-regisztracio-2016
Regisztráció zárása: 2016. december 7. szerda éjfél
A helyszín befogadóképességére való tekintettel intézményenként egy képviselő delegálására
van lehetősége minden iskolának. Megértésüket köszönjük!
Az Ökoiskola címátadó ünnepség időpontja: 2016. december 10., 10:00–15:00 (Regisztráció
8:30-10:00)
Az Ökoiskola címátadó ünnepség helyszíne: Móricz Zsigmond Gimnázium, 1025 Budapest,
Törökvész út 48–54. (térkép, megközelíthető: 11-es és 111-es busz)
Az Ökoiskola címátadó ünnepség programjának letöltéséhez kattintson IDE!
(http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/okoiskola_cimatado_programterv_11_24.pdf)
Üdvözlettel:
a rendezvény szervezői
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Iskola- és Módszertanfejlesztő Központ
1143 Budapest, Szobránc utca 6-8. IV./410-es szoba
Mobil: 30/723-1279
E-mail: saly.erika@ofi.hu
Web: www.ofi.hu

Tisztelt Intézményvezető/Ökoiskola munkacsoport-vezető!
Az Ökoiskolai Oklevélátadó Ünnepség e hét szombatján, 2016. december 10-én lesz a
budapesti Móricz Zsigmond Gimnáziumban. Az alábbiakban néhány praktikus információval
szolgálunk az eseményt illetően.
A rendezvény pontos helyszíne:
Móricz Zsigmond Gimnázium, 1025 Budapest, Törökvész út 48–54. (térkép)
Megközelítés:
Javasoljuk a tömegközlekedéssel való megközelítést, mivel parkolóhelyet nem tudunk
biztosítani (parkolni a környező utcákban lehet). Közösségi közlekedéssel a 11-es és a 111-es
busszal közelíthető meg a gimnázium. Letölthető menetrendet a http://www.bkk.hu oldalon
talál.
A rendezvény pontos időpontja:
2016. december 10., szombat, 10:00–15:00.
Javasolt érkezési idő:
A regisztráció 8:30–9:45-ig tart.
Kérjük, hogy a többi címnyertesre való tekintettel pontosan érkezzenek.
Ruhatár:
Ingyenes, de személyzet nélküli ruhatárat biztosítunk, az ott hagyott értékekért felelősséget
nem vállalunk.
Ülésrend:
Az intézménynevek szerinti ülésrendet IDE kattintva, vagy a lenti linket bemásolva
böngészőbe tudja letölteni, és erről a helyszínen is kapnak tájékoztatást. Az ülésrend
betartását a rendezvény egész ideje alatt fokozottan kérjük!
(http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/ulesrend_20161210.xlsx)
Fotózás:
A rendezvény ideje alatt és az oklevelek átvételkor az OFI fotóst biztosít. A fényképeket a
Címátadó után közzétesszük.
Szakmai kiállítás:
A rendezvény előtt és az oklevelek átadását követően érdekes szakmai kiállítást lehet
megtekinteni az épület dísztermében.
Várjuk Önt szeretettel!

Üdvözlettel:
A szervezők

