HRVATSKO POVJERENSTVO MEĐUNARODNE ZAKLADE
ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZA OKOLIŠ

Zagreb, 03. lipnja 2020.
ODGOJNO-OBRAZOVNIM USTANOVAMA IZ REPUBLIKE HRVATSKE
KOJE SU U 2020. GODINI STEKLE STATUS MEĐUNARODNE EKOŠKOLE
n/r ravnatelja-ice
n/r šk. koordinatora-ice
Poštovani/a
s radošću vam javljamo da je Hrvatsko povjerenstvo Zaklade za odgoj i obrazovanje za okoliš vašoj školi/vrtiću
dodijelilo status međunarodne Ekoškole. To znači da ste u cijelosti ispunili uvjete iz smjernica za provedbu
programa Ekoškole i uredno izvršili sve potrebne radnje za stjecanje ovog međunarodnog priznanja.
Članovi povjerenstva i ocjenjivačkog suda imali su zadovoljstvo uvjeriti se u to pregledavajući dokumentaciju na
web aplikaciji za Ekoškole (http://www.eko.lijepa-nasa.hr).
U ime Hrvatskog povjerenstva FEE i Nacionalnog ocjenjivačkog suda izražavam najsrdačnije čestitke Vama, djeci
i učenicima, odgojiteljima, učiteljima i nastavnicima, te ostalim zaposlenicima Ekoškole, kao i svima koji su na bilo
koji način pomogli provedbu ovog programa.
Zbog epidemije COVID-19 bili smo prisiljeni otkazati svečanost Ekoškola u Zagrebu, te ćemo vam poštom poslati
zelenu zastavu i certifikat najkasnije do kraja lipnja. Iz istog razloga predlažemo da školske i vrtićke svečanosti
podizanja zelene zastave odgodite za iduću nastavnu/pedagošku godinu ili dok se ne steknu uvjeti za održavanje
ovakvih svečanosti.
Zbog potrebe ovogodišnjeg godišnjaka Ekoškole i predstavljanja novih Ekoškola, molimo vas da nam pošaljete
kratki prikaz rada vaše Ekoškole u proteklih godinu dana (1 kartica teksta) s jednom do dvije fotografije koje na
najbolji način ilustriraju rad vaše Ekoškole.
Isto tako, molimo vas, pošaljite nam materijale koji bi mogli biti objavljeni u godišnjaku kao poseban prilog, a koji
se odnose na neku posebnost vrtića/škole u provođenju programa, evaluaciju programa, originalne školske projekte
iz područja bliskog programu Ekoškola, primjer dobre suradnje s drugim vrtićima/školama iz Hrvatske i inozemstva,
suradnju vrtića/škole s lokalnom zajednicom i sl. Prilog neka sadržava 1-2 kartice teksta te nekoliko fotografija.
Navedene materijale pošaljite nam elektronskom poštom na adresu udrugalijepanasa@gmail.com
najkasnije do kraja lipnja 2020.
Na samom kraju, upućujemo vašoj Ekoškoli, još jednom iskrene čestitke zbog izuzetnog uspjeha u međunarodnom
programu Ekoškole, a Vama osobno veliku zahvalnost na angažmanu i uloženom trudu.
S osobitim poštovanjem,
doc. dr. sc. Ante Kutle, predsjednik
UDRUGA LIJEPA NAŠA (ASSOCIATION "LIJEPA NAŠA")
Croatia, 10000 Zagreb, Heinzelova 6/II.
Predsjednik tel: +385 1 49 23 905, mob. +385 91 18 22 002
Ekoškole tel: +385 1 49 23 904 i +385 1 49 23 906
e-mail: lijepa-nasa-ppp@zg.t-com.hr; udrugalijepanasa@gmail.com
web: www.lijepa-nasa.hr; eko.lijepa-nasa.hr
Prije nego odlučite ispisati ovu poruku, razmislite o zaštiti okoliša!

