
Iskolagyümölcs program 
 

 
 

   Ebben a tanévben is folytatjuk az iskolagyümölcs – programot, melynek célja, hogy 1-6. évfolyamon 
tanuló gyerekekkel megkedveltesse a zöldségeket, gyümölcsöket, ezáltal hosszú távon emelje a 
korosztály zöldség-, gyümölcsfogyasztását, így hozzájáruljon az egészséges táplálkozási szokások 
kialakulásához, valamint az elhízás elleni küzdelemhez.  
Az Európai Unió Iskolagyümölcs- és Iskolazöldség Program lebonyolítási és szállítási lehetőségét a 
2018/2019-as tanévre a GARDEN Vega-Ház Kft. nyerte el. 
 
A program 4 teljesítési időszakból áll.  
A 2018/2019-es tanév időszakai a következőképpen alakulnak: 

1. szállítási időszak: 2018. szeptember 3. –  szeptember 30. (4 hét) 
2. szállítási időszak: 2018. október 1. – december 16. (9 hét) 
3. szállítási időszak: 2019. január 14. – 2019.március 31. (11 hét) 
4. szállítási időszak: 2019. április 01. – 2019. május 05. (3 hét) 

 
   A tanulók heti két alkalommal almát, vagy más idény gyümölcsöt, illetve heti egy alkalommal 2 dl 
100%-os gyümölcslevet kapnak fejenként. Tovább, legalább négy alkalommal kostoltatás is lesz, 
amelyhez a gyümölcsöt és a zöldségféléket a Vega-Ház Kft. biztosítja. 
 
   A Vega-Ház Kft. a tanévben is folytatni kívánja az Iskolagyümölcs-Programhoz kapcsolódó kísérő 
intézkedéseit. Folyamatosan üzemelteti és frissíti a www.gardeniskola.hu címen található interaktív 
honlapot,  valamint Facebook oldalát -  https://www.facebook.com/gardeniskolagyumolcs.  
Az új tanév folyamán is több, izgalmas pályázati kiírással készülnek.  A két éve nagy sikerrel futó 
palántanevelő felhívásunkat is folytatni kívánják. Illetve sok érdekes és hasznos ajándékkal, 
oktatócsomaggal is szeretnénk a gyerekek figyelmét még inkább az egészséges életmód felé fordítani.  
 
   A program keretében intézményünk vállalta: oktatási anyag és oktatási segédlet készítése vagy 

készíttetése, valamint annak alkalmazása az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek 

fejlesztése és azok gyakori alkalmazása érdekében, legalább két foglalkozás alkalmával. 

Továbbá intézményünk feladatának tekinteti az iskolagyümölcs- program honlapon történő 
bemutatását, melynek segítségével a szülők is tájékozódhatnak a program működéséről.  
 
   Intézményünk dolgozói bíznak abban, hogy nagy lépést tettünk az egészséges életmódra 

nevelésben, gondolva itt az egészséges táplálkozásra, a rágás fontosságára, vagy a szájhigiéniára. 

 

http://www.gardeniskola.hu/
https://www.facebook.com/gardeniskolagyumolcs

