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PÁLYÁZATI ŰRLAP 1  
A Tiszta Út Alapítvány „Mindenünk a fa” pályázatához  

1. A pályázó adatai  

Az iskola alapítványa vagy tevékenységét támogató civil szervezet   

Neve:    
Székhelye:    
Képviselője:    
Telefonszáma:    
E-mail címe:     
Honlapja:    
A számlát vezető pénzintézet neve:    
Bankszámla száma:    

A megvalósítás helyszíne:  

Iskola neve:    
Székhelye:    
OM azonosítója:    
Képviselője:    

A pályamunka és a kivitelezés szakmai felelőse (mentor)  

Neve:    
Címe:    
Telefonszáma:    
E-mail címe:    

A pályamunka és a kivitelezés diák felelőse (tanulói csoport vezetője)  

Neve, évfolyama,    
E-mail címe:    

2. A pályázati program megvalósításának leírása  
ami kiegészíti pedagógiai szempontból a tanulók által kidolgozott koncepciót   
  
  

                                                            
1 Beküldési határidő: 2021.október 15.  
   Beküldendő aláírva, scannelve a tisztautalapitvany@gmail.com címre  
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A szervezet rövid bemutatása, kapcsolata az iskolával:   

  

A várható eredmények, a pályázat hozzáadott értéke az iskola környezetéhez és életéhez:   
a) a környezet változása  

  

b) az iskola, a tanulók életében várható változás  

  

Hogyan segíti a koncepció elkészítése és megvalósítása a fenntarthatóságra nevelést az iskolában?   

  

Egyéb közlendő, hogy miért fontos a pályázat támogatása?  
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A megvalósítás főbb szakaszai, ezek ütemezése és időtartama:   

  

3. A program költségvetése:  

Tétel  Felsorolás  db  Egységár  Ár (HUF)  
Fák, cserjék          
Lágyszárúak          
Kerti bútorok, 
tárgyak  

        

Szállítás          
Egyéb költségek 
(festékek, 
eszközök,  
tiszteletdíj)  

        

          
Összesen:          
Saját forrás:          
Kért támogatás:          

Kelt: ................................................................. 

Aláírás: .................................................  

Név: ......................................................  
[Civil Szervezet; Titulus]  

A pályázat tartalmát megismertem, az általam vezetett intézményben a megvalósítását támogatom 
és lehetővé teszem.   

Kelt: ................................................................. 
Aláírás: .................................................  

Név: ......................................................  
[Iskola igazgatója]  
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KÖTELEZŐ MELLÉKLET  

A TANULÓK ÁLTAL ELKÉSZÍTETT KONCEPCIÓ  

A.) Adatok  

Az iskola neve:  __________________________________________________________  
Címe:  __________________________________________________________________   

A pályamunka és a kivitelezés diák felelőse (tanulói csoport vezetője)  

Neve: __________________________________________________________________  
Osztálya:  _______________________________________________________________  
E-mail címe: _____________________________________________________________ 

Tanulói csoportban résztvevő diákok neve, osztálya:  

Diák neve  Osztály  
    
    
    
    
    
    
    

B.) A prezentáció   

A prezentációból derüljön ki, hogyan fogtatok hozzá a feladathoz, hogyan osztottátok fel a munkát, 
mi az elképzelésetek, hogyan tervezitek a megvalósítást, és miként fogjátok használni. A prezentáció 
kreativitását is nézzük. Amit abban – pl. a műfaj miatt – nem sikerült bemutatni, azt írjátok bele az 
űrlapba.  

A prezentáció elérhetősége: ________________________________________________ 

Mi volt a legizgalmasabb a prezentáció készítésében?   

  

 

  



5  
  

C.) A terv leírása:  
Rajzoljátok le, hogy milyen lesz a zöld közösségi tér, jelöljétek a régi és az új részeket!  

  

A mentor tanáron kívül kitől kértetek és kaptatok segítséget?  
pl: biológia tanár, szülők, helyi civil szervezet, kertész, kertészet, erdész, erdészet, ökológus  
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Hogyan választottátok ki a növényeket, kerti tárgyakat, bútorokat?   
(tájjelleg, vízigény, gondozás, árnyék-nyújtás, évelő, haszonnövény, ár, természetbarát kivitelezés, 
közelben stb…)   

  

Milyen szempontokat vettetek figyelembe az új tér tervezésnél?   
Például: Milyen növényekre, kerti bútorokra van szükség? Miért? Kik és hogyan használják majd a 
területet, hogyan válik az majd az iskolai élet részévé?   

  

Milyen újszerű ötletetek volt a meglévő területhez képest? Hogyan lesz jobb és miért?  

  

Mit tesztek a már meglévő, vagy a most kialakított zöld terület megőrzéséért, karbantartásáért? 
Milyen munkamegosztásban fogjátok ezeket a zöld területeket gondozni?  
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Kinek mi volt a feladata a tanulói csoportban a terv elkészítésénél? Írjátok le a munkamegosztást!  

  

Kelt: ................................................................. 

Aláírás: .................................................  

Név: ......................................................  
[Tanulói csoport diák vezetője]  

A koncepció megvalósítását szakmailag támogatom.  

Aláírás: .................................................  

Név: ......................................................  
[Mentor tanár]  
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