
 

 

 

 

 

 

 

 

Együttműködési megállapodás nevelési-oktatási 
intézménnyel  

Társadalmi Megújulás Operatív Program 

 

 

 

Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és 
szabadidős tevékenységeinek támogatása 

c. 

pályázati felhívásához 

Kódszám:  

TÁMOP - 3.2.13-12/1 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

Együttműködési megállapodás nevelési-oktatási intézménnyel 

 

1.) Jelen együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a 2.) 

pontban meghatározott szerződő felek megállapodást kötnek abból a célból, hogy a 

Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.2.13-12/1 számú Nevelési-oktatási 

intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása című 

pályázati felhívására benyújtandó „Ki-ki világítson a maga helyén!” című pályázat 

támogatása esetén  jelen megállapodás 4. pontjában részletezett tevékenységeket 

megvalósítsák.  

 

A pályázat címe: „Ki-ki világítson a maga helyén!” (a továbbiakban Pályázat). 

 

2.) A megállapodás az alábbi szervezetek között létesül 

 

Pályázó szervezet: 

 

Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ 

Postacím: 4177 Földes, Karácsony S. tér 6. 

Székhely: 4177 Földes, Karácsony S. tér 6. 

Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 376545 

Adószám: 15376549-2-09 

Aláírásra jogosult képviselője: Horváth Sándorné 

 

A pályázó intézmény (a megfelelő beikszelendő, amennyiben releváns) 

 

Art mozi 

 

Levéltár 

 

Együttműködő nevelési-oktatási intézmény 

 

Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda  

Postacím: 4177 Földes Rákóczi utca 11. 

Székhely: 4177 Földes Rákóczi utca 11. 

Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 376556 

Adószám: 15376556-2-09 

Aláírásra jogosult képviselője: Nagy Sándorné 

 

Az együttműködő intézmény (a megfelelő beikszelendő, amennyiben releváns): 

 

X Óvoda  
 Más helységben működik, mint amely településen a pályázó szervezet székhelye 

vagy telephelye található  

X Az együttműködő intézményben a tanulók legalább 30%-a hátrányos helyzetű 

(beleértve a halmozottan hátrányos helyzetűeket is) 

 

3. A jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettséget vállalnak jelen 

megállapodásban vállaltak teljesítésére, az ennek érdekében történő együttműködésre. 

 

4. Az együttműködő felek vállalják az alább felsorolt tevékenységek megvalósítását. Csak 

a releváns táblázat(ok) töltendő(k) ki – amennyiben több tevékenységet azonos típusú 

foglalkoztatási formában (pl. havi egyszeri szakkör keretében) valósítanak meg, 

tevékenységenként (szakkörönként) külön táblázat kitöltése szükséges. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témanap, témahét  

A pályázó intézmény 

által a nevelési-

oktatási intézmény 

számára nyújtott 

szolgáltatás  rövid 

leírása: 

Tavaszi témanap 

A témanap célja néphagyományaink megismerése. A farsangi és 

húsvéti játszóházakon a gyermekek cselekedtetésén keresztül 

elevenítik fel az ünnepkörökhöz kapcsolódó szokásokat. 

Kézműves foglalkozások, néphagyományokról versek, mesék 

hallgatása, hagyományos játékok játszása teszi színessé a 

foglalkozásokat. A témanap eredményeként a résztvevő 

óvodások már kisgyermekkorban közel kerülnek 

néphagyományainkhoz. 

 A négy ünnep a következő: 

1. Farsangi jelmezes felvonulás 

2. Március 15. nagycsoportosok történelmi játéka, emlékezés a 

történelmi eseményekre, foglalkozások  

3. Húsvét hagyományainak felelevenítése (locsolkodás, 

tojásfestés stb.) 

4. Április 14. Földes Napja: nevezetes épületeink 

meglátogatása, megismerése: Református Templom, 

Falumúzeum, Polgármesteri Hivatal épülete  
A nevelési oktatási 

intézmény a fenti 

szolgáltatást igénybe 

veszi: 

4 nap, napi 4 

órában 

Alkalmanként min. 50 fő résztvevővel 

Az együttműködésben 

vállalt tevékenység 

kapcsolódása  a 

nevelési-oktatási 

intézmény óvodai 

nevelési vagy iskolai 

pedagógiai 

programjának 

elemeihez (a 

vonatkozó pontok 

beidézése): 

A Helyi Óvodai Program vonatkozó pontjai: 

4. Az óvodai nevelés feladatai 

4.2. Az érzelmi nevelés, szocializáló biztosítása 

4.3. Az anyanyelvi és értelmi fejlesztés és nevelés 

megvalósítása 

5. Az óvodai élet tevékenységi formái 

5.2. Mese-vers 

5.3. Ének-zene, énekes játék  

5.4. Vizuális nevelés 

5.8. Tanulás 

5.10. Kulcskompetenciákat fejlesztő programok és 

programelemek, pedagógiai munkánk kiemelt területei 

5.11. Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése (Kommunikációs 

képességeket fejlesztő programok) 

5.12. Szociális kompetenciák fejlesztése (Közösségfejlesztő, 

közösségépítő programok) 

5.13. Integrációt segítő szabadidős tevékenységek (Művészeti 

tevékenységek) 

5.15. Integrációt segítő módszertani elemek (projektpedagógia, 

drámapedagógia) 

5.18. Az óvoda hagyományos ünnepeinek, rendezvényeinek 

megszervezése 

A célcsoport számára 

pályázati 

támogatásból juttatott 

támogatások 

(felsorolása és 

Közvetlenül a projektből a célcsoport számára átvételi 

elismervény ellenében biztosított támogatások:  

1.800 Ft/fő értékben foglalkozási anyagcsomag, amelynek 

tartalma:  

Rajzlap, színes karton, krepp papír 



 

 

 

összege) Rajzeszközök (színes ceruza, filc, radír stb.) 

Vízfesték, tempera, ecset  

Textíliák, fonalak, textil ragasztó 

Gyurma készlet  

Egyéb fogyóeszközök  

 

Emellett a foglalkozás egésze a hozzá szükséges eszközökkel, a 

foglalkozás során történő kirándulások buszbérleti díjával, és az 

ottani előadó előadásával ezen túl is a résztvevőknek díjtalan, 

azonban nem közvetlenül számukra juttatott támogatásként, 

hanem szolgáltatásként finanszírozzuk. 

A megvalósítás ideje 

(félév): 

2012. 10. 01. – 2013. 03. 31. (a projekt I. félévében) 

 

 

Témanap, témahét  

A pályázó intézmény 

által a nevelési-

oktatási intézmény 

számára nyújtott 

szolgáltatás  rövid 

leírása: 

Népmesei témanap 

A népmesék a gyerekek szabad képzelettársítását, intellektuális 

és érzelmi fejlődését, gazdagodását egyaránt segítő nevelési 

lehetőségek. Különböző és fokozatosan egymásra épülő módon 

történő megismertetésük felkelti a gyerekek érdeklődését aktív, 

cselekvő részesévé lenni az élményt adó csodának. A mesék 

szereplői észrevétlenül példaképeket, szerepeket mutatnak be a 

gyermekeknek.  

A médiában látható mesékből kiveszett a tanítási célzat, inkább 

erőszakosak, öncélúak. Az óvodai nevelés kiemelt feladata a 

népmeséink őrzése, a mesék olvasása, mesélése, a 

mesefeldolgozás, éppen ezért a népmese napjához kötődően 
foglalkozásokat szerveznek az óvodás gyermekeknek. 

A három témanap az alábbiakat tartalmazza 

- kirándulás a Vojtina Bábszínházba (Debrecen)  

- óvónők népmese dramatizálása és a csoportoknak bemutatása  

- könyvtári látogatás mesefoglalkozással  

 

A nevelési oktatási 

intézmény a fenti 

szolgáltatást igénybe 

veszi: 

3 témanap, napi 3 

órában 

Alkalmanként min. 50 fő résztvevővel  

Az együttműködésben 

vállalt tevékenység 

kapcsolódása  a 

nevelési-oktatási 

intézmény óvodai 

nevelési vagy iskolai 

pedagógiai 

programjának 

elemeihez (a 

vonatkozó pontok 

beidézése): 

A Helyi Óvodai Program vonatkozó pontjai: 

4. Az óvodai nevelés feladatai 

4.2. Az érzelmi nevelés, szocializáló biztosítása 

4.3. Az anyanyelvi és értelmi fejlesztés és nevelés 

megvalósítása 

5. Az óvodai élet tevékenységi formái 

5.2. Mese-vers 

5.3. Ének-zene, énekes játék  

5.4. Vizuális nevelés 

5.8. Tanulás 

5.10. Kulcskompetenciákat fejlesztő programok és 

programelemek, pedagógiai munkánk kiemelt területei 



 

 

 

5.11. Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése (Kommunikációs 

képességeket fejlesztő programok) 

5.12. Szociális kompetenciák fejlesztése (Közösségfejlesztő, 

közösségépítő programok) 

5.13. Integrációt segítő szabadidős tevékenységek (Művészeti 

tevékenységek) 

5.15. Integrációt segítő módszertani elemek (projektpedagógia, 

drámapedagógia) 

5.18. Az óvoda hagyományos ünnepeinek, rendezvényeinek 

megszervezése 

A célcsoport számára 

pályázati 

támogatásból juttatott 

támogatások 

(felsorolása és 

összege) 

Közvetlenül a projektből a célcsoport számára átvételi 

elismervény ellenében biztosított támogatások:  

1.800 Ft/fő értékben foglalkozási anyagcsomag, amelynek 

tartalma:  

Rajzlap, színes karton, krepp papír 

Rajzeszközök (színes ceruza, filc, radír stb.) 

Vízfesték, tempera, ecset  

Textíliák, fonalak, textil ragasztó 

Gyurma készlet  

Egyéb fogyóeszközök  

Foglalkoztató könyv 

 

Emellett a foglalkozás egésze a hozzá szükséges eszközökkel, a 

foglalkozás során történő kirándulások buszbérleti díjával, és az 

ottani előadó előadásával ezen túl is a résztvevőknek díjtalan, 

azonban nem közvetlenül számukra juttatott támogatásként, 

hanem szolgáltatásként finanszírozzuk. 

A megvalósítás ideje 

(félév): 

2013. 04. 01. – 2013. 09. 30. (a projekt II. félévében) 

 

 

Témanap, témahét  

A pályázó intézmény 

által a nevelési-

oktatási intézmény 

számára nyújtott 

szolgáltatás  rövid 

leírása: 

Művészeti témanapok 

A művészeti foglalkozások az érzelmi és az értelmi nevelés 

fontos eszközei. A témanapok programjai az óvoda 

hagyományos tevékenységformáit egészíti ki - élményszerű 

ismereteket adva a gyerekeknek. A foglalkozások különböző 

művészeti ágakhoz kapcsolódnak, melyen a kisgyermekek 

foglalkozások keretében, interaktív módon ismerkednek az 

egyes területekkel. 

Az egyes  témanapok programja: 

- Ismerkedés a hangszerekkel és a zenével. A debreceni 

Zeneművészeti Szakközépiskola koncertje az oviban (zenés 

darabok gyerekeknek)  

- Látogatás a nagycsoportosokkal Debrecenbe, a Déri 

Múzeumba, rendhagyó múzeumi óra  

- Látogatás a nagycsoportosokkal a Tímárházba, Debrecenbe- 

kézműves foglalkozás tartása.  
A nevelési oktatási 

intézmény a fenti 

szolgáltatást igénybe 

veszi: 

3 alkalommal, 

napi 3 órában 

Alkalmanként min. 35 fő résztvevővel  



 

 

 

Az együttműködésben 

vállalt tevékenység 

kapcsolódása  a 

nevelési-oktatási 

intézmény óvodai 

nevelési vagy iskolai 

pedagógiai 

programjának 

elemeihez (a 

vonatkozó pontok 

beidézése): 

A Helyi Óvodai Program vonatkozó pontjai: 

4. Az óvodai nevelés feladatai 

4.2. Az érzelmi nevelés, szocializáló biztosítása 

4.3. Az anyanyelvi és értelmi fejlesztés és nevelés 

megvalósítása 

5. Az óvodai élet tevékenységi formái 

5.2. Mese-vers 

5.3. Ének-zene, énekes játék  

5.4. Vizuális nevelés 

5.8. Tanulás 

5.10. Kulcskompetenciákat fejlesztő programok és 

programelemek, pedagógiai munkánk kiemelt területei 

5.11. Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése (Kommunikációs 

képességeket fejlesztő programok) 

5.12. Szociális kompetenciák fejlesztése (Közösségfejlesztő, 

közösségépítő programok) 

5.13. Integrációt segítő szabadidős tevékenységek (Művészeti 

tevékenységek) 

5.15. Integrációt segítő módszertani elemek (projektpedagógia, 

drámapedagógia) 

5.18. Az óvoda hagyományos ünnepeinek, rendezvényeinek 

megszervezése 

A célcsoport számára 

pályázati támogatásból 

juttatott támogatások 

(felsorolása és 

összege) 

Közvetlenül a projektből a célcsoport számára átvételi 

elismervény ellenében biztosított támogatások:  

1.800 Ft/fő értékben foglalkozási anyagcsomag, amelynek 

tartalma:  

Rajzlap, színes karton, krepp papír 

Rajzeszközök (színes ceruza, filc, radír stb.) 

Vízfesték, tempera, ecset  

Textíliák, fonalak, textil ragasztó 

Gyurma készlet  

Gyöngyfűzés kellékei 

Üvegfestés eszközei (festék, műanyaglap, ecset stb.) 

Foglalkoztató könyv 

Egyéb fogyóeszközök  

 

Emellett a foglalkozás egésze a hozzá szükséges eszközökkel, a 

foglalkozás során történő kirándulások buszbérleti díjával, és az 

ottani előadó előadásával ezen túl is a résztvevőknek díjtalan, 

azonban nem közvetlenül számukra juttatott támogatásként, 

hanem szolgáltatásként finanszírozzuk. 

A megvalósítás ideje 

(félév): 

2013. 10. 01. – 2014. 03. 31. (a projekt III. félévében) 

 

 

5. Jelen Megállapodás hatálya (legalább a pályázat öt éves fenntartási időszakának 

vége): 

 

2019. április 30. 

 

6. Jelen megállapodás hatályossága alatt évente felülvizsgálandó. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Együttműködési megállapodás nevelési-oktatási 
intézménnyel  

Társadalmi Megújulás Operatív Program 

 

 

 

Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és 
szabadidős tevékenységeinek támogatása 

c. 

pályázati felhívásához 

Kódszám:  

TÁMOP - 3.2.13-12/1 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

Együttműködési megállapodás nevelési-oktatási intézménnyel 

 

1.) Jelen együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a 2.) 

pontban meghatározott szerződő felek megállapodást kötnek abból a célból, hogy a 

Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.2.13-12/1 számú Nevelési-oktatási 

intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása című 

pályázati felhívására benyújtandó „Ki-ki világítson a maga helyén!” című pályázat 

támogatása esetén  jelen megállapodás 4. pontjában részletezett tevékenységeket 

megvalósítsák.  

 

A pályázat címe: „Ki-ki világítson a maga helyén!” (a továbbiakban Pályázat). 

 

2.) A megállapodás az alábbi szervezetek között létesül 

 

Pályázó szervezet: 

 

Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ 

Postacím: 4177 Földes, Karácsony S. tér 6. 

Székhely: 4177 Földes, Karácsony S. tér 6. 

Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 376545 

Adószám: 15376549-2-09 

Aláírásra jogosult képviselője: Horváth Sándorné 

 

A pályázó intézmény (a megfelelő beikszelendő, amennyiben releváns) 

 

Art mozi 

 

Levéltár 

 

Együttműködő nevelési-oktatási intézmény 

 

Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ Alapfokú Művészeti Iskolája 

Postacím: 4177 Földes, Karácsony S. tér 6. 

Székhely: 4177 Földes, Karácsony S. tér 6. 

Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 376545 

Adószám: 15376549-2-09 

Aláírásra jogosult képviselője: Nagyné Lengyel Erika 

 

Az együttműködő intézmény (a megfelelő beikszelendő, amennyiben releváns): 

 
 Óvoda  

 Más helységben működik, mint amely településen a pályázó szervezet székhelye 

vagy telephelye található  

X Az együttműködő intézményben a tanulók legalább 30%-a hátrányos helyzetű 

(beleértve a halmozottan hátrányos helyzetűeket is) 

 

3. A jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettséget vállalnak jelen 

megállapodásban vállaltak teljesítésére, az ennek érdekében történő együttműködésre. 

 

4. Az együttműködő felek vállalják az alább felsorolt tevékenységek megvalósítását. 

 

 



 

 

 

 

Témanap, témahét  

A pályázó intézmény 

által a nevelési-

oktatási intézmény 

számára nyújtott 

szolgáltatás  rövid 

leírása: 

Világnapok témanap 

Célja a művészeti iskola nevelési lehetőségeinek kiegészítése a 

személyiségformálás érdekében. Az élményszerzés, a 

személyes tapasztalat a művészeti nevelés során is nagyon 

fontos. A Színházi Világnapon a gyermekek színházi előadást 

tekintenek meg, melynek során megtapasztalhatják a 

drámaórákon szerzett ismeretek gyakorlatban történő 

alkalmazását. A Zenei Világnap során rendhagyó zenei órák 

szervezésével szeretnénk közelebb hozni a gyerekekhez a 

komolyzenét olyan pedagógusok segítségével, akik maguk is 

művészeti tevékenységgel foglalkoznak. A Múzeumi Világnapon 

rendhagyó múzeumi óra keretében múzeumpedagógiai 

vezetéssel a múzeumi gyűjtemény megismertetésével a 

nemzeti kultúra értékeinek átadása, a műveltség, a tudás 

megszerzésére való törekvés kialakítása, a múzeum, mint 

intézmény elfogadtatása, megszerettetése, a "látogatóvá 
nevelés" a cél. 

 

A nevelési oktatási 

intézmény a fenti 

szolgáltatást igénybe 

veszi: 

3 alkalommal, 

napi 6 órában 

Alkalmanként min. 50 fő résztvevővel  

Színházi világnap: 7-8. évfolyam 

Zenei Világnap: 5-6. évfolyam 

Múzeumi világnap: 5-6. évfolyam 

Az együttműködésben 

vállalt tevékenység 

kapcsolódása  a 

nevelési-oktatási 

intézmény óvodai 

nevelési vagy iskolai 

pedagógiai 

programjának 

elemeihez (a 

vonatkozó pontok 

beidézése): 

A Pedagógiai program vonatkozó pontjai: 

I/A. NEVELÉSI PROGRAM  

3.1. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS 

PEDAGÓGIAI FELADATOK  

3. A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) 

nevelése  

4. A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése  

8. A tanulók munkára nevelése  

9. A tanulók nemzeti nevelése  

10. A tanulók állampolgári nevelése  

II. 1. NEVELÉSI PROGRAM 

Célok: 

 képesség- és készségfejlesztés, valamint 

személyiségformálás 

 az önkifejezés lehetőségének biztosítása; 

 az önértékelés, -elfogadás fejlesztése; 

 a problémák iránti érzékenység kialakítása, 

fejlesztése; 

 az oktatás tartalmi és módszertani közelítése a 

mindennapi élethez; 

 a művészetek befogadására, a különböző kultúrák 

értékei iránti nyitottságra nevelés; 

 esztétikai nevelés, ízlésformálás. 

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok  

A célcsoport számára 

pályázati támogatásból 

Közvetlenül a projektből a célcsoport számára átvételi 

elismervény ellenében biztosított támogatások:  



 

 

 

juttatott támogatások 

(felsorolása és 

összege) 

2.000 Ft/fő értékben foglalkozási anyagcsomag, amelynek 

tartalma:  

Írószer (füzet, toll, mappa stb.) 

Rajzlap, színes karton, krepp papír 

Rajzeszközök (színes ceruza, filc, radír stb.) 

Vízfesték, tempera, ecset  

Textíliák, fonalak, textil ragasztó 

Foglalkoztató könyv 

Egyéb fogyóeszközök  

 

Emellett a foglalkozás egésze a hozzá szükséges eszközökkel, a 

foglalkozás során történő kirándulások buszbérleti díjával, és az 

ottani előadó előadásával ezen túl is a résztvevőknek díjtalan, 

azonban nem közvetlenül számukra juttatott támogatásként, 

hanem szolgáltatásként finanszírozzuk. 

A megvalósítás ideje 

(félév): 

2012. 10. 01. – 2013. 03. 31. (a projekt I. félévében) 

 

 

Heti szakkör: 

A pályázó intézmény 

által a nevelési-

oktatási intézmény 

számára nyújtott 

szolgáltatás  rövid 

leírása: 

Népek kultúrája szakkör 

Célunk a kulturális sokszínűség megismertetése tanulóinkkal, 

illetve az Európai Unió életünkben betöltött szerepének 

bemutatása. A szakkör során négy olyan Európai Uniós 

országgal ismerkednek meg a gyermekek, mely valamilyen 

módon közel áll Magyarországhoz, vagy kulturális, történelmi 

jelentősége van. Így Finnország, Franciaország, Lengyelország 

és Olaszország történelmével, földrajzával, kultúrájával, 

művészetével és gasztronómiájával ismerkednek a tanulók 

szakköri foglalkozások keretében. 

A nevelési oktatási 

intézmény a fenti 

szolgáltatást igénybe 

veszi: 

15 alkalommal, 

alkalmanként 2 

órában  

Alkalmanként min. 25 fő résztvevővel  

Az együttműködésben 

vállalt tevékenység 

kapcsolódása  a 

nevelési-oktatási 

intézmény óvodai 

nevelési vagy iskolai 

pedagógiai 

programjának 

elemeihez (a 

vonatkozó pontok 

beidézése): 

A Pedagógiai program vonatkozó pontjai: 

I/A. NEVELÉSI PROGRAM  

3.1. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS 

PEDAGÓGIAI FELADATOK  

3. A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) 

nevelése  

4. A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése  

8. A tanulók munkára nevelése  

9. A tanulók nemzeti nevelése  

10. A tanulók állampolgári nevelése  

II. 1. NEVELÉSI PROGRAM 

Célok: 

 képesség- és készségfejlesztés, valamint 

személyiségformálás 

 az önkifejezés lehetőségének biztosítása; 

 az önértékelés, -elfogadás fejlesztése; 

 a problémák iránti érzékenység kialakítása, 

fejlesztése; 

 az oktatás tartalmi és módszertani közelítése a 



 

 

 

mindennapi élethez; 

 a művészetek befogadására, a különböző kultúrák 

értékei iránti nyitottságra nevelés; 

 esztétikai nevelés, ízlésformálás. 

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

A célcsoport számára 

pályázati támogatásból 

juttatott támogatások 

(felsorolása és 

összege) 

Közvetlenül a projektből a célcsoport számára átvételi 

elismervény ellenében biztosított támogatások:  

5.000 Ft/fő értékben szakköri anyagcsomag, amelynek 

tartalma:  

Írószer (füzet, toll, mappa stb.) 

Rajzlap, színes karton, krepp papír 

Rajzeszközök (színes ceruza, filc, radír stb.) 

Vízfesték, tempera, ecset  

Textíliák, fonalak, textil ragasztó 

Egyéb fogyóeszközök  

 

Emellett a foglalkozás egésze a hozzá szükséges eszközökkel, a 

foglalkozás során meghívott előadók előadása is a 

résztvevőknek díjtalan, azonban nem közvetlenül számukra 

juttatott támogatásként, hanem szolgáltatásként finanszírozzuk. 

A megvalósítás ideje 

(félév): 

2013. 04. 01. – 2013. 09. 30. (a projekt II. félévében) 

 

 

Témanap, témahét  

 

A pályázó intézmény 

által a nevelési-

oktatási intézmény 

számára nyújtott 

szolgáltatás  rövid 

leírása: 

Önismereti-társismereti témahét (tábor) 

Célunk a gyermekek személyiségfejlődésének segítése az 

együttélés íratlan szabályainak játékos, vidám gyakorlásával. A 

tábor során tréningfeladatok, szituációs gyakorlatok, 

szerepjátékok megoldásával a tolerancia, a türelem, a 

konfliktuskezelés, kommunikációs készség fejlesztése a cél 

A nevelési oktatási 

intézmény a fenti 

szolgáltatást igénybe 

veszi: 

6 nap, napi 6  

órás 

foglalkozásokkal 

Alkalmanként min. 30 fő résztvevővel  

Az együttműködésben 

vállalt tevékenység 

kapcsolódása  a 

nevelési-oktatási 

intézmény óvodai 

nevelési vagy iskolai 

pedagógiai 

programjának 

elemeihez (a 

vonatkozó pontok 

beidézése): 

A Pedagógiai program vonatkozó pontjai: 

I/A. NEVELÉSI PROGRAM  

3.1. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS 

PEDAGÓGIAI FELADATOK  

3. A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) 

nevelése  

4. A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése  

8. A tanulók munkára nevelése  

9. A tanulók nemzeti nevelése  

10. A tanulók állampolgári nevelése  

II. 1. NEVELÉSI PROGRAM 

Célok: 

 képesség- és készségfejlesztés, valamint 

személyiségformálás 

 az önkifejezés lehetőségének biztosítása; 

 az önértékelés, -elfogadás fejlesztése; 



 

 

 

 a problémák iránti érzékenység kialakítása, 

fejlesztése; 

 az oktatás tartalmi és módszertani közelítése a 

mindennapi élethez; 

 a művészetek befogadására, a különböző kultúrák 

értékei iránti nyitottságra nevelés; 

 esztétikai nevelés, ízlésformálás. 

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok  

A célcsoport számára 

pályázati támogatásból 

juttatott támogatások 

(felsorolása és 

összege) 

Közvetlenül a projektből a célcsoport számára átvételi 

elismervény ellenében biztosított támogatások:  

3.000 Ft/fő értékben tábori anyagcsomag, amelynek tartalma:  

Írószer (füzet, toll, mappa stb.) 

Rajzlap, színes karton, krepp papír 

Rajzeszközök (színes ceruza, filc, radír stb.) 

Vízfesték, tempera, ecset  

Textíliák, fonalak, textil ragasztó 

Egyéb fogyóeszközök  

 

Emellett a tábor buszköltsége, étkezése és szállásköltsége is a 

résztvevőknek díjtalan, azonban nem közvetlenül számukra 

juttatott támogatásként, hanem szolgáltatásként finanszírozzuk. 

A megvalósítás ideje 

(félév): 

2013. 04. 01. – 2013. 09. 30. (a projekt II. félévében) 

 

 

Témanap, témahét  

A pályázó intézmény 

által a nevelési-

oktatási intézmény 

számára nyújtott 

szolgáltatás  rövid 

leírása: 

Helytörténeti témanap 

Hagyományaink továbbélése segít abban, hogy identitásunk, 

magyarságunk megmaradjon. A helytörténeti témanapokon 

Földes és a Sárrét történelmével, földrajzával, hagyományaival 

ismerkednek a gyerekek. A témanap során Falumérföld futással 

emlékezünk Földes történelmi hagyományaira. Szuperdiák 

vetélkedő keretében mérhetik össze tudásokat Földes 

történelméből, művelődéstörténeti hagyományaiból, 

nevezetességeiből a nyolcadikos diákok. Helytörténeti séták 

keretében ismerkedhetnek a tanulók a település múltjával. A 

témanap eredményeként a résztvevők bekapcsolódnak 

hagyományaink őrzésébe és betekintés nyerhetnek 

településünk és térségünk múltjába.  

 

A nevelési oktatási 

intézmény a fenti 

szolgáltatást igénybe 

veszi: 

3 nap, napi 6 

órás 

foglalkozási 

alkalommal 

Alkalmanként min. 50 fő résztvevővel  

Az együttműködésben 

vállalt tevékenység 

kapcsolódása  a 

nevelési-oktatási 

intézmény óvodai 

nevelési vagy iskolai 

pedagógiai 

programjának 

A Pedagógiai program vonatkozó pontjai: 

I/A. NEVELÉSI PROGRAM  

3.1. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS 

PEDAGÓGIAI FELADATOK  

3. A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) 

nevelése  

4. A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése  

8. A tanulók munkára nevelése  



 

 

 

elemeihez (a 

vonatkozó pontok 

beidézése): 

9. A tanulók nemzeti nevelése  

10. A tanulók állampolgári nevelése  

II. 1. NEVELÉSI PROGRAM 

Célok: 

 képesség- és készségfejlesztés, valamint 

személyiségformálás 

 az önkifejezés lehetőségének biztosítása; 

 az önértékelés, -elfogadás fejlesztése; 

 a problémák iránti érzékenység kialakítása, fejlesztése; 

 az oktatás tartalmi és módszertani közelítése a 

mindennapi élethez; 

 a művészetek befogadására, a különböző kultúrák 

értékei iránti nyitottságra nevelés; 

 esztétikai nevelés, ízlésformálás. 

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

A célcsoport számára 

pályázati támogatásból 

juttatott támogatások 

(felsorolása és 

összege) 

Közvetlenül a projektből a célcsoport számára átvételi 

elismervény ellenében biztosított támogatások:  

2.000 Ft/fő értékben foglalkozási anyagcsomag, amelynek 

tartalma:  

Írószer (füzet, toll, mappa stb.) 

Rajzlap, színes karton, krepp papír 

Rajzeszközök (színes ceruza, filc, radír stb.) 

Textíliák, fonalak, textil ragasztó 

Egyéb fogyóeszközök  

 

Emellett a foglalkozás egésze a hozzá szükséges eszközökkel és 

az előadó előadásával a résztvevőknek díjtalan, azonban nem 

közvetlenül számukra juttatott támogatásként, hanem 

szolgáltatásként finanszírozzuk. 

A megvalósítás ideje 

(félév): 

2013. 10. 01. – 2014. 03. 31. (a projekt III. félévében) 

 

5. Jelen Megállapodás hatálya (legalább a pályázat öt éves fenntartási időszakának 

vége): 

 

2019. április 30. 

 

6. Jelen megállapodás hatályossága alatt évente felülvizsgálandó. 

 

 

7. Jelen Megállapodás nem lép hatályba, ha a Pályázat nem részesül támogatásban.  

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Együttműködési megállapodás nevelési-oktatási 
intézménnyel  

Társadalmi Megújulás Operatív Program 

 

 

 

Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és 
szabadidős tevékenységeinek támogatása 

c. 

pályázati felhívásához 

Kódszám:  

TÁMOP - 3.2.13-12/1 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

 

 
Együttműködési megállapodás nevelési-oktatási intézménnyel 

 

1.) Jelen együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a 2.) 

pontban meghatározott szerződő felek megállapodást kötnek abból a célból, hogy a 

Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.2.13-12/1 számú Nevelési-oktatási 

intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása című 

pályázati felhívására benyújtandó „Ki-ki világítson a maga helyén!” című pályázat 

támogatása esetén  jelen megállapodás 4. pontjában részletezett tevékenységeket 

megvalósítsák.  

 

A pályázat címe: „Ki-ki világítson a maga helyén!” (a továbbiakban Pályázat). 

 

2.) A megállapodás az alábbi szervezetek között létesül 

 

Pályázó szervezet: 

 

Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ 

Postacím: 4177 Földes, Karácsony S. tér 6. 

Székhely: 4177 Földes, Karácsony S. tér 6. 

Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 376545 

Adószám: 15376549-2-09 

Aláírásra jogosult képviselője: Horváth Sándorné 

 

A pályázó intézmény (a megfelelő beikszelendő, amennyiben releváns) 

 

Art mozi 

 

Levéltár 

 

Együttműködő nevelési-oktatási intézmény 

 

Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola  

Postacím: 4200 Hajdúszoboszló, Kölcsey út 2-4. 

Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Kölcsey út 2-4. 

Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 11942509 

Adószám: 15372789-2-09 

Aláírásra jogosult képviselője: Erdei Gyula  

 

 

Az együttműködő intézmény (a megfelelő beikszelendő, amennyiben releváns): 

 
Óvoda  

X Más helységben működik, mint amely településen a pályázó szervezet székhelye 

vagy telephelye található  
 Az együttműködő intézményben a tanulók legalább 30%-a hátrányos helyzetű 

(beleértve a halmozottan hátrányos helyzetűeket is) 

 

3. A jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettséget vállalnak jelen 

megállapodásban vállaltak teljesítésére, az ennek érdekében történő együttműködésre. 

 

4. Az együttműködő felek vállalják az alább felsorolt tevékenységek megvalósítását.  

 

 

 



 

 

 

Heti szakkör 

A pályázó intézmény 

által a nevelési-

oktatási intézmény 

számára nyújtott 

szolgáltatás  rövid 

leírása: 

Cuire versenyre való felkészítése 

A tehetséggondozás kémia tantárgyból foglalkozások célja, 

hogy a kötelező iskolai tananyagot kibővítve és kiegészítve a 

diákok új fogalmakkal ismerkedjenek meg, kísérletezzenek, a 

gyakorlatban is lássanak természeti jelenségeket, illetve 

műszaki-technikai megoldásokat az elméleti tudás gyakorlati 

alkalmazása terén. Nevelési cél a közösségi programok és a 

csoportmunka gyakorlása, az üzemlátogatás során a 

fegyelmezett viselkedés elsajátítása, a megfigyelési szempontok 

betartása, az elvárások hiánytalan és felelősséges teljesítése, az 

önálló gyakorlatok során a megfelelő készségek fejlesztése.  

A nevelési oktatási 

intézmény a fenti 

szolgáltatást igénybe 

veszi: 

12 alkalommal, 

alkalmanként 2 

órában 

Alkalmanként 10 fő résztvevővel  

Az együttműködésben 

vállalt tevékenység 

kapcsolódása  a 

nevelési-oktatási 

intézmény óvodai 

nevelési vagy iskolai 

pedagógiai 

programjának 

elemeihez (a 

vonatkozó pontok 

beidézése): 

A pedagógia program vonatkozó pontjai: 

1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai 

alapelvei, céljai 

1.1.12. A kulcskompetenciák fejlesztése 

Matematika-természettudományos kompetencia 

Hatékony önálló tanulás kompetenciája 

Szociális és állampolgári kompetencia 

1.4. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

1.4.1 intézményi közösségfejlesztéssel kapcsolatos 

feladatok 

1.4.2 Tanórai, tanórán kívüli tevékenységgel kapcsolatos 

közösségfejlesztő tevékenység 

1.6 A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő 

tevékenységek 

 

A célcsoport számára 

pályázati támogatásból 

juttatott támogatások 

(felsorolása és 

összege) 

Közvetlenül a projektből a célcsoport számára átvételi 

elismervény ellenében biztosított támogatások:  

5.000 Ft/fő értékben szakköri anyagcsomag, amelynek 

tartalma:  

Írószer (füzet, toll, mappa stb.) 

Kémiai kísérletekhez szükséges anyagok (kémcső, fogó, 

kesztyű, vegyszerek stb.) 

Könyv, munkafüzet 

Egyéb fogyóeszközök  

 

Emellett a foglalkozás egésze a hozzá szükséges eszközökkel, a 

foglalkozás során történő kirándulások buszbérleti díjával, és az 

ottani előadó előadásával ezen túl is a résztvevőknek díjtalan, 

azonban nem közvetlenül számukra juttatott támogatásként, 

hanem szolgáltatásként finanszírozzuk. 

A megvalósítás ideje 

(félév): 

2012. 10. 01. – 2013. 03. 31. (a projekt I. félévében) 

 

 

Heti szakkör 

A pályázó intézmény 

által a nevelési-

Megyei komplex versenyre való felkészítése 

Ez a verseny magyar-nyelv és irodalom, matematika, 



 

 

 

oktatási intézmény 

számára nyújtott 

szolgáltatás  rövid 

leírása: 

környezetismeret tantárgyakban tájékozott kiemelkedő 

képességű tanulók versenye. A verseny a tanulók szociális 

kompetenciáját, együttműködő képességét  is fejleszti  hiszen 

többnyire csapatversenyről van szó. Ezért a felkészülés során 

egyes tanulók tárgyi tudásának fejlesztésén túl  arra is nagy 

hangsúlyt kell fektetünk, hogy a versenyeken résztvevő 

gyerekek jól tudjanak együtt dolgozni, megtanulják az egymás 

meggyőzésének technikáit, tolerálni az  eltérő véleményt.  

A nevelési oktatási 

intézmény a fenti 

szolgáltatást igénybe 

veszi: 

12 alkalommal, 

alkalmanként 2 

órában 

Alkalmanként 10 fő résztvevővel  

Az együttműködésben 

vállalt tevékenység 

kapcsolódása  a 

nevelési-oktatási 

intézmény óvodai 

nevelési vagy iskolai 

pedagógiai 

programjának 

elemeihez (a 

vonatkozó pontok 

beidézése): 

A pedagógiai program vonatkozó pontjai: 

A pedagógia program vonatkozó pontjai: 

1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai 

alapelvei, céljai 

1.1.12. A kulcskompetenciák fejlesztése 

Matematika-természettudományos kompetencia 

Hatékony önálló tanulás kompetenciája 

Szociális és állampolgári kompetencia 

1.4. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

1.4.1 intézményi közösségfejlesztéssel kapcsolatos 

feladatok 

1.4.2 Tanórai, tanórán kívüli tevékenységgel kapcsolatos 

közösségfejlesztő tevékenység 

1.6 A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő 

tevékenységek 

A célcsoport számára 

pályázati támogatásból 

juttatott támogatások 

(felsorolása és 

összege) 

Közvetlenül a projektből a célcsoport számára átvételi 

elismervény ellenében biztosított támogatások:  

5.000 Ft/fő értékben szakköri anyagcsomag, amelynek 

tartalma:  

Írószer (füzet, toll, mappa stb.) 

Könyv, munkafüzet 

Egyéb fogyóeszközök  

 

Emellett a foglalkozás egésze a hozzá szükséges eszközökkel és 

az előadó előadásával a résztvevőknek díjtalan, azonban nem 

közvetlenül számukra juttatott támogatásként, hanem 

szolgáltatásként finanszírozzuk. 

A megvalósítás ideje 

(félév): 

2013. 04. 01. – 2013. 09. 30. (a projekt II. félévében)  

 



 

 

 

 

Heti szakkör 

A pályázó intézmény 

által a nevelési-

oktatási intézmény 

számára nyújtott 

szolgáltatás  rövid 

leírása: 

Kaán Károly versenyre való felkészítés 

A tehetséggondozás célja, hogy a gyermek képességeinek 

feltárása mellett az adott tantárgyból speciális fejlesztést 

kapjon a leghatékonyabb pedagógiai módszerekkel és 

eszközökkel. A tanórán kívüli foglalkozások biztosítják, hogy a 

tanulók az iskolai órákon kimaradt tananyagokkal is 

megismerkednek, melynek segítségével sikeresen vehetnek 

részt tanulmányi versenyeken, és sikeresen mérhetik össze 

tudásukat. 

A tehetséggondozás célja alapvetően a diákok által elvégzett 

mérésekre épül. A csoportmunka fontos szerepet kap, hogy a 

diákok az együttműködés szabályait, formáit is megismerjék. A 

tehetséggondozás tartalmi része biológiai-biokémiai 

megfigyeléseket tartalmaz, valamint földrajzi megfigyeléseket. 

Gyakorlatot szereznek a mérések elvégzése és értékelése 

területén, és eközben elsajátítják a csoportmunka szabályait  
A nevelési oktatási 

intézmény a fenti 

szolgáltatást igénybe 

veszi: 

12 alkalommal, 

alkalmanként 2 

órában 

Alkalmanként 10 fő résztvevővel  

Az együttműködésben 

vállalt tevékenység 

kapcsolódása  a 

nevelési-oktatási 

intézmény óvodai 

nevelési vagy iskolai 

pedagógiai 

programjának 

elemeihez (a 

vonatkozó pontok 

beidézése): 

A pedagógiai program vonatkozó pontjai: 

A pedagógia program vonatkozó pontjai: 

1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai 

alapelvei, céljai 

1.1.12. A kulcskompetenciák fejlesztése 

Matematika-természettudományos kompetencia 

Hatékony önálló tanulás kompetenciája 

Szociális és állampolgári kompetencia 

1.4. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

1.4.1 intézményi közösségfejlesztéssel kapcsolatos 

feladatok 

1.4.2 Tanórai, tanórán kívüli tevékenységgel kapcsolatos 

közösségfejlesztő tevékenység 

1.6 A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő 

tevékenységek 

A célcsoport számára 

pályázati támogatásból 

juttatott támogatások 

(felsorolása és 

összege) 

Közvetlenül a projektből a célcsoport számára átvételi 

elismervény ellenében biztosított támogatások:  

5.000 Ft/fő értékben szakköri anyagcsomag, amelynek 

tartalma:  

Írószer (füzet, toll, mappa stb.) 

Könyv, munkafüzet 

Egyéb fogyóeszközök  

 

Emellett a foglalkozás egésze a hozzá szükséges eszközökkel és 

az előadó előadásával a résztvevőknek díjtalan, azonban nem 

közvetlenül számukra juttatott támogatásként, hanem 

szolgáltatásként finanszírozzuk. 

A megvalósítás ideje 

(félév): 

2013. 10. 01. – 2014. 03. 31. (a projekt III. félévében) 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

Együttműködési megállapodás nevelési-oktatási 
intézménnyel  

Társadalmi Megújulás Operatív Program 

 

 

 

Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és 
szabadidős tevékenységeinek támogatása 

c. 

pályázati felhívásához 

Kódszám:  

TÁMOP - 3.2.13-12/1 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 
Együttműködési megállapodás nevelési-oktatási intézménnyel 

 

1.) Jelen együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a 2.) 

pontban meghatározott szerződő felek megállapodást kötnek abból a célból, hogy a 

Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.2.13-12/1 számú Nevelési-oktatási 

intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása című 

pályázati felhívására benyújtandó „Ki-ki világítson a maga helyén!” című pályázat 

támogatása esetén  jelen megállapodás 4. pontjában részletezett tevékenységeket 

megvalósítsák.  

 

A pályázat címe: „Ki-ki világítson a maga helyén!” (a továbbiakban Pályázat). 

 

2.) A megállapodás az alábbi szervezetek között létesül 

 

Pályázó szervezet: 

 

Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ 

Postacím: 4177 Földes, Karácsony S. tér 6. 

Székhely: 4177 Földes, Karácsony S. tér 6. 

Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 376545 

Adószám: 15376549-2-09 

Aláírásra jogosult képviselője: Horváth Sándorné 

 

A pályázó intézmény (a megfelelő beikszelendő, amennyiben releváns) 

 

Art mozi 

 

Levéltár 

 

Együttműködő nevelési-oktatási intézmény 

 

Diószegi Lajos Általános Iskola  

Postacím: 4212 Hajdúszovát, Makláry Pap Mór utca 2. 

Székhely: 4212 Hajdúszovát, Makláry Pap Mór utca 2. 

Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 643362 

Adószám: 16731367-1-09 

Aláírásra jogosult képviselője: Bergmann László 

 

Az együttműködő intézmény (a megfelelő beikszelendő, amennyiben releváns): 

 

 Óvoda  

X Más helységben működik, mint amely településen a pályázó szervezet székhelye 

vagy telephelye található  

X Az együttműködő intézményben a tanulók legalább 30%-a hátrányos helyzetű 

(beleértve a halmozottan hátrányos helyzetűeket is) 

 

3. A jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettséget vállalnak jelen 

megállapodásban vállaltak teljesítésére, az ennek érdekében történő együttműködésre. 

 

 

 
4. Az együttműködő felek vállalják az alább felsorolt tevékenységek megvalósítását.  

 

 



 

 

 

 

Tehetséggondozás, fejlesztés 

A pályázó intézmény 

által a nevelési-

oktatási intézmény 

számára nyújtott 

szolgáltatás  rövid 

leírása: 

Kisokosok matematikából – tehetséggondozás 

A matematikai tehetséggondozás célja a gyermeki tehetségek 

feltárása, fejlesztése. A matematikai tehetség a legkorábban 

megjelenő tehetségtípus. A foglalkozások célja ennek korai 

felismerése és fejlesztése. A tehetséggondozás célja, hogy 

fejlődjön a gyermekek koncentrációkészsége, 

emlékezőtehetsége, számolási készsége, valamint a 

matematika fogalmak elmélyítése.   

 

A nevelési oktatási 

intézmény a fenti 

szolgáltatást igénybe 

veszi: 

15 alkalommal, 

alkalmanként 2 

órában 

Alkalmanként 8 fő résztvevővel  

Az együttműködésben 

vállalt tevékenység 

kapcsolódása  a 

nevelési-oktatási 

intézmény óvodai 

nevelési vagy iskolai 

pedagógiai 

programjának 

elemeihez (a 

vonatkozó pontok 

beidézése): 

A pedagógia program vonatkozó pontjai: 

II. Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljai, 

feladatai, eljárásai 

7. Célunk, hogy tanulóink rendelkezzenek azokkal az alap- es 

kulcskompetenciákkal, 

amelyek feltétlenül kellenek ahhoz, hogy életpályájukat – ha 

szükséges – tudjak módosítani, új ismereteket, keszegeket, 

képességeket tudjanak elsajátítani élethosszig tartó tanulással. 

Fejlesztendő kulcskompetenciák: 

3. Matematikai kompetencia, 

6. A hatékony önálló tanulás, mint kulcskompetencia 

V. A személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés 

feladatainak megvalósítását szolgáló tevékenységi 

rendszer és szervezeti formák 

2. A tanítási órán kívüli tevékenységek 

e.) Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások 

VII. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő 

tevékenységek 

A célcsoport számára 

pályázati támogatásból 

juttatott támogatások 

(felsorolása és 

összege) 

Közvetlenül a projektből a célcsoport számára átvételi 

elismervény ellenében biztosított támogatások:  

5.000 Ft/fő értékben foglalkozási anyagcsomag, amelynek 

tartalma:  

Írószer (füzet, toll, mappa stb.) 

Könyv, munkafüzet 

Vonalzó, körző, szögmérő 

Egyéb fogyóeszközök  

 

Emellett a foglalkozás egésze a hozzá szükséges eszközökkel és 

az előadó előadásával a résztvevőknek díjtalan, azonban nem 

közvetlenül számukra juttatott támogatásként, hanem 

szolgáltatásként finanszírozzuk. 

A megvalósítás ideje 

(félév): 

2012. 10. 01. 2013. 03. 31. (a projekt I. félévében) 

 

 

Témanap, témahét  

A pályázó intézmény 

által a nevelési-

Önismereti-társismereti tábor                                                                         
Célja gyermekek személyiségfejlődésének segítése. A 



 

 

 

oktatási intézmény 

számára nyújtott 

szolgáltatás  rövid 

leírása: 

bentlakásos témahét célja az együttélés íratlan szabályainak 

játékos, vidám gyakorlása a gyermeki személyiség játékos 

fejlesztése érdekében. A tábor során tréningfeladatok, 

szituációs gyakorlatok, szerepjátékok megoldásával a 

tolerancia, a türelem, a konfliktuskezelés, kommunikációs 

készség fejlesztése a cél.  

A nevelési oktatási 

intézmény a fenti 

szolgáltatást igénybe 

veszi: 

 6 nap, napi 

min. 6 órás 

alkalommal 

(tábor) 

Alkalmanként 20 fő résztvevővel  

Az együttműködésben 

vállalt tevékenység 

kapcsolódása  a 

nevelési-oktatási 

intézmény óvodai 

nevelési vagy iskolai 

pedagógiai 

programjának 

elemeihez (a 

vonatkozó pontok 

beidézése): 

II. Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljai, 

feladatai, eljárásai 

1. Életkori es egyéni sajátosságaiknak megfelelően fejlődjenek 

a beiratkozott tanulok képességei, 

kialakuljon helyes önképük 

4. A tanulókból a társadalomba jól beilleszkedő, a demokrácia 

szabályait értő, alkalmazni tudó állampolgárok/iskolapolgárok 

váljanak. 

7. Célunk, hogy tanulóink rendelkezzenek azokkal az alap- es 

kulcskompetenciákkal, 

amelyek feltétlenül kellenek ahhoz, hogy életpályájukat – ha 

szükséges - tudják módosítani, 

új ismereteket, keszegeket, képességeket tudjanak elsajátítani 

élethosszig tartó tanulással. 

Fejlesztendő kulcskompetenciák: 

1. Anyanyelvi kommunikáció, 

6. A hatékony önálló tanulás, mint kulcskompetencia 

7. Szociális es állampolgári kompetencia, 

8. Kezdeményezőképesség es vállalkozói kompetencia, 

9. Esztétikai-művészeti tudatosság es kifejezőképesség. 

III. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagogiai 

feladatok 

1. A tanulok erkölcsi nevelése 

3. A tanulok közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) 

nevelése 

4. A tanulok érzelmi (emocionális) nevelése 

9. A toleranciára való nevelés, a sajátos élethelyzet elfogadása, 

segítés mások gondjainak megoldásában, a konfliktusok 

agressziómentes kezelése. 

V. A személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés 

feladatainak megvalósítását szolgáló tevékenységi 

rendszer és szervezeti formák 

2. A tanítási órán kívüli tevékenységek 

k.) Szabadidős foglalkozások 

A célcsoport számára 

pályázati támogatásból 

juttatott támogatások 

(felsorolása és 

összege) 

Közvetlenül a projektből a célcsoport számára átvételi 

elismervény ellenében biztosított támogatások:  

3.000 Ft/fő értékben tábori anyagcsomag, amelynek tartalma:  

Írószer (füzet, toll, mappa stb.) 

Rajzlap, színes karton, krepp papír 

Rajzeszközök (színes ceruza, filc, radír stb.) 

Vízfesték, tempera, ecset  

Textíliák, fonalak, textil ragasztó 

Egyéb fogyóeszközök  



 

 

 

 

Emellett a tábor buszköltsége, étkezése és szállásköltsége is a 

résztvevőknek díjtalan, azonban nem közvetlenül számukra 

juttatott támogatásként, hanem szolgáltatásként finanszírozzuk. 

A megvalósítás ideje 

(félév): 

2013. 04. 01. – 2013. 09. 30. (a projekt II. félévében) 

 

Versenyek, vetélkedők, bajnokságok 

A pályázó intézmény 

által a nevelési-

oktatási intézmény 

számára nyújtott 

szolgáltatás  rövid 

leírása: 

Helytörténeti vetélkedő Hajdúszovát történetéből, 

nevezetességeiből, népművészeti hagyatékából. 

A Helytörténeti vetélkedő célja, hogy a fiatalabb korosztály is 

megismerje a települése történetét, a lokálpatriotizmus 

erősítése, a történelemhez kapcsolódó kultúrtörténeti ismeretek 

széleskörű hasznosítása, alkalmazása. A vetélkedőn a diákok az 

együtt munkálkodás, a közösségben való tevékenységet is 

megismerik, erősödik közösségi szellemük.  
A nevelési oktatási 

intézmény a fenti 

szolgáltatást igénybe 

veszi: 

4 alkalommal, 

alkalmanként 4 

órában 

Alkalmanként 80 fő résztvevővel  

Az együttműködésben 

vállalt tevékenység 

kapcsolódása  a 

nevelési-oktatási 

intézmény óvodai 

nevelési vagy iskolai 

pedagógiai 

programjának 

elemeihez (a 

vonatkozó pontok 

beidézése): 

II. Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljai, 

feladatai, eljárásai 

6. Az iskola növendékei érezzék jól magukat az iskolában, ismerjek 

a hajdúszováti iskola hagyományait, erősödjön meg bennük 

szűkebb es tágabb hazájuk iránt táplált azonosságtudatuk. 

7. Célunk, hogy tanulóink rendelkezzenek azokkal az alap- es 

kulcskompetenciákkal, amelyek feltétlenül kellenek ahhoz, hogy 

életpályájukat – ha szükséges- tudjak módosítani, új ismereteket, 

készségeket, képességeket tudjanak elsajátítani élethosszig tartó 

tanulással. 

Fejlesztendő kulcskompetenciák: 

6. A hatékony önálló tanulás, mint kulcskompetencia 

7. Szociális es állampolgári kompetencia, 

9. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség. 

III. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai 

feladatok 

1. A tanulok erkölcsi nevelése. 

2. A tanulok értelmi nevelése. 

3. A tanulok közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése 

6. A tanulok nemzeti nevelése. 

7. A tanulok állampolgári nevelése. 

V. A személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés 

feladatainak megvalósítását szolgáló tevékenységi rendszer 

és szervezeti formák 

2. A tanítási órán kivüli tevékenységek 

h.) Versenyek, vetélkedők, bemutatók 

A célcsoport számára 

pályázati támogatásból 

juttatott támogatások 

(felsorolása és 

összege) 

A verseny minden résztvevője oklevelet kap, a díjazottak 

10.000 Ft értékű könyvjutalomban részesülnek. Emellett a 

verseny egésze a hozzá szükséges eszközökkel a résztvevőknek 

díjtalan, azonban nem közvetlenül számukra juttatott 

támogatásként, hanem szolgáltatásként finanszírozzuk. 

A megvalósítás ideje 

(félév): 

2013. 10. 01. – 2014. 03.31. (a projekt III. félévében) 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 

Együttműködési megállapodás nevelési-oktatási 
intézménnyel  

Társadalmi Megújulás Operatív Program 

 

 

 

 

Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és 
szabadidős tevékenységeinek támogatása 

c. 

pályázati felhívásához 

Kódszám:  

TÁMOP - 3.2.13-12/1 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

Együttműködési megállapodás nevelési-oktatási intézménnyel 

 

1.) Jelen együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a 2.) 

pontban meghatározott szerződő felek megállapodást kötnek abból a célból, hogy a 

Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.2.13-12/1 számú Nevelési-oktatási 

intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása című 

pályázati felhívására benyújtandó „Ki-ki világítson a maga helyén!” című pályázat 

támogatása esetén  jelen megállapodás 4. pontjában részletezett tevékenységeket 

megvalósítsák.  

 

A pályázat címe: „Ki-ki világítson a maga helyén!” (a továbbiakban Pályázat). 

 

2.) A megállapodás az alábbi szervezetek között létesül 

 

Pályázó szervezet: 

 

Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ 

Postacím: 4177 Földes, Karácsony S. tér 6. 

Székhely: 4177 Földes, Karácsony S. tér 6. 

Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 376545 

Adószám: 15376549-2-09 

Aláírásra jogosult képviselője: Horváth Sándorné 

 

A pályázó intézmény (a megfelelő beikszelendő, amennyiben releváns) 

 

Art mozi 

 

Levéltár 

 

Együttműködő nevelési-oktatási intézmény 

 

Veres Péter Általános Iskola  

Postacím: 4064 Nagyhegyes Kossuth utca 39. 

Székhely: 4064 Nagyhegyes Kossuth utca 39. 

Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 643395 

Adószám: 16732461-1-09 

Aláírásra jogosult képviselője: Kissné Burzuk Mária 

 

Az együttműködő intézmény (a megfelelő beikszelendő, amennyiben releváns): 

 
 Óvoda  

X Más helységben működik, mint amely településen a pályázó szervezet székhelye 

vagy telephelye található  

X Az együttműködő intézményben a tanulók legalább 30%-a hátrányos helyzetű       

(beleértve a halmozottan hátrányos helyzetűeket is) 

 

3. A jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettséget vállalnak jelen 

megállapodásban vállaltak teljesítésére, az ennek érdekében történő együttműködésre. 

 

4. Az együttműködő felek vállalják az alább felsorolt tevékenységek megvalósítását. Csak 

a releváns táblázat(ok) töltendő(k) ki – amennyiben több tevékenységet azonos típusú 

foglalkoztatási formában (pl. havi egyszeri szakkör keretében) valósítanak meg, 

tevékenységenként (szakkörönként) külön táblázat kitöltése szükséges. 

 

 



 

 

 

Versenyek, vetélkedők, bajnokságok 

A pályázó intézmény 

által a nevelési-

oktatási intézmény 

számára nyújtott 

szolgáltatás  rövid 

leírása: 

Helytörténeti vetélkedő 

A Helytörténeti vetélkedő célja, hogy a fiatalabb korosztály is 

megismerje a települése történetét, a lokálpatriotizmus 

erősítése, a történelemhez kapcsolódó kultúrtörténeti ismeretek 

széleskörű hasznosítása, alkalmazása. A vetélkedőn a diákok az 

együtt munkálkodás, a közösségben való tevékenységet is 

megismerik, erősödik közösségi szellemük.  

A nevelési oktatási 

intézmény a fenti 

szolgáltatást igénybe 

veszi: 

2 alkalommal, 

alkalmanként 4 

órában 

Alkalmanként 80 fő résztvevővel  

Az együttműködésben 

vállalt tevékenység 

kapcsolódása  a 

nevelési-oktatási 

intézmény óvodai 

nevelési vagy iskolai 

pedagógiai 

programjának 

elemeihez (a 

vonatkozó pontok 

beidézése): 

A pedagógia program vonatkozó pontjai: 

I. pedagógiai alapelvek 

13. Nemzeti kultúránk, történelmünk, anyanyelvünk ismerete, 

tisztelete, védelme és ápolása. 

III. Oktató-nevelő munkánk célja 

8. A szülőföld és Magyarország megismerése, szeretete, 

megóvása. 

12. A tanulói közösségekben a tanulók önismeretének, 

együttműködési készségének, segítőkészségének, 

szolidaritásérzésének, empátiájának, megbízhatóságának, 

becsületességének fejlesztése 

16. A névadó (Veres Péter) életének és műveinek 

megismerésével példaértékű szorgalomra, akaratra nevelés a 

korosztály szintjéhez igazodva. 

IV. Az iskola pedagógiai programja és a Nemzeti 

alaptanterv kiemelt fejlesztési feladatai 

A kulcskompetenciák fejlesztése: 

- természettudományos kompetencia 

- szociális és állampolgári kompetencia 

- esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

Hon- és népismeret 

Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra 

Környezettudatosságra nevelés 

VIII. A személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés 

feladatainak megvalósítását szolgáló tevékenységi 

rendszer és szervezeti formák 

2. Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását 

segítő tanítási órán kívüli tevékenységek  

i) Versenyek, vetélkedők, bemutatók 

XIV. FEJLESZTÉSEK, INNOVÁCIÓ 

9. Hagyományőrző foglalkozás 

A célcsoport számára 

pályázati támogatásból 

juttatott támogatások 

(felsorolása és 

összege) 

A verseny minden résztvevője oklevelet kap, a díjazottak 

10.000 Ft értékű könyvjutalomban részesülnek. Emellett a 

verseny egésze a hozzá szükséges eszközökkel a résztvevőknek 

díjtalan, azonban nem közvetlenül számukra juttatott 

támogatásként, hanem szolgáltatásként finanszírozzuk. 

A megvalósítás ideje 

(félév): 

2012. 10. 01. – 2013. 03. 31. (a projekt I. félévében) 

 

 

 



 

 

 

Témanap, témahét  

A pályázó intézmény 

által a nevelési-

oktatási intézmény 

számára nyújtott 

szolgáltatás  rövid 

leírása: 

Önismereti-társismereti tábor 

Célja a gyermekek személyiségfejlődésének segítése az 

együttélés íratlan szabályainak játékos, vidám gyakorlása a 

gyermeki személyiség játékos fejlesztése érdekében. A tábor 

során tréningfeladatok, szituációs gyakorlatok, szerepjátékok 

megoldásával a tolerancia, a türelem, a konfliktuskezelés, 

kommunikációs készség fejlesztése a cél. Helye: Egerszalók 

A nevelési oktatási 

intézmény a fenti 

szolgáltatást igénybe 

veszi: 

 6 nap, napi 

min. 6 órás 

alkalommal 

(tábor) 

Alkalmanként 20 fő résztvevővel  

Az együttműködésben 

vállalt tevékenység 

kapcsolódása  a 

nevelési-oktatási 

intézmény óvodai 

nevelési vagy iskolai 

pedagógiai 

programjának 

elemeihez (a 

vonatkozó pontok 

beidézése): 

A pedagógia program vonatkozó pontjai: 

I. pedagógiai alapelvek 

5. Az egyéni képességek kibontakoztatásának segítése. 

6. A kulcskompetenciák megalapozása. 

13. Nemzeti kultúránk, történelmünk, anyanyelvünk ismerete, 

tisztelete, védelme és ápolása. 

III. Oktató-nevelő munkánk célja 

3. Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának 

igénye 

12. A tanulói közösségekben a tanulók önismeretének, 

együttműködési készségének, segítőkészségének, 

szolidaritásérzésének, empátiájának, megbízhatóságának, 

becsületességének fejlesztése 

14. Az egyéni képességek kibontakoztatása, a tanulási 

nehézségekkel küzdők segítése, a szociális – kulturális 

hátrányok csökkentése. 

IV. Az iskola pedagógiai programja és a Nemzeti 

alaptanterv kiemelt fejlesztési feladatai 

A kulcskompetenciák fejlesztése: 

- anyanyelvi kommunikáció 

- a hatékony, önálló tanulás  

- szociális és állampolgári kompetencia 

- kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

Énkép, önismeret 

VI. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS 

PEDAGÓGIAI FELDATOK 

5. Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos egyéb 

feladataink 

VIII. A személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés 

feladatainak megvalósítását szolgáló tevékenységi 

rendszer és szervezeti formák 

2. Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását 

segítő tanítási órán kívüli tevékenységek  

l) Szabadidős foglalkozások. 

XIV. FEJLESZTÉSEK, INNOVÁCIÓ 

9. Hagyományőrző foglalkozás 

A célcsoport számára 

pályázati támogatásból 

juttatott támogatások 

(felsorolása és 

összege) 

Közvetlenül a projektből a célcsoport számára átvételi 

elismervény ellenében biztosított támogatások:  

3.000 Ft/fő értékben tábori anyagcsomag, amelynek tartalma:  

Írószer (füzet, toll, mappa stb.) 

Rajzlap, színes karton, krepp papír 



 

 

 

Rajzeszközök (színes ceruza, filc, radír stb.) 

Vízfesték, tempera, ecset  

Textíliák, fonalak, textil ragasztó 

Egyéb fogyóeszközök  

 

Emellett a tábor buszköltsége, étkezése és szállásköltsége is a 

résztvevőknek díjtalan, azonban nem közvetlenül számukra 

juttatott támogatásként, hanem szolgáltatásként finanszírozzuk. 

A megvalósítás ideje 

(félév): 

2013. 04. 01. – 2013. 09. 30. (a projekt II. félévében) 

 

 

Tehetséggondozás, fejlesztés 

A pályázó intézmény 

által a nevelési-

oktatási intézmény 

számára nyújtott 

szolgáltatás  rövid 

leírása: 

Kémiai tehetséggondozás 

A tehetséggondozás kémia tantárgyból foglalkozások célja, 

hogy a kötelező iskolai tananyagot kibővítve és kiegészítve a 

diákok új fogalmakkal ismerkedjenek meg, kísérletezzenek, a 

gyakorlatban is lássanak természeti jelenségeket, illetve 

műszaki-technikai megoldásokat az elméleti tudás gyakorlati 

alkalmazása terén. Nevelési cél a közösségi programok és a 

csoportmunka gyakorlása, az üzemlátogatás során a 

fegyelmezett viselkedés elsajátítása, a megfigyelési szempontok 

betartása, az elvárások hiánytalan és felelősséges teljesítése, az 

önálló gyakorlatok során a megfelelő készségek fejlesztése. 

A nevelési oktatási 

intézmény a fenti 

szolgáltatást igénybe 

veszi: 

 15 alkalommal, 

alkalmanként 2 

órában 

Alkalmanként 8 fő résztvevővel  

Az együttműködésben 

vállalt tevékenység 

kapcsolódása  a 

nevelési-oktatási 

intézmény óvodai 

nevelési vagy iskolai 

pedagógiai 

programjának 

elemeihez (a 

vonatkozó pontok 

beidézése): 

A pedagógia program vonatkozó pontjai: 

I. pedagógiai alapelvek 

5. Az egyéni képességek kibontakoztatásának segítése. 

6. A kulcskompetenciák megalapozása. 

III. Oktató-nevelő munkánk célja 

14. Az egyéni képességek kibontakoztatása, a tanulási 

nehézségekkel küzdők segítése, a szociális – kulturális 

hátrányok csökkentése. 

IV. Az iskola pedagógiai programja és a Nemzeti 

alaptanterv kiemelt fejlesztési feladatai 

A kulcskompetenciák fejlesztése: 

- matematikai kompetencia 

- természettudományos kompetencia 

- a hatékony, önálló tanulás  

- kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

Környezettudatosságra nevelés 

VIII. A személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés 

feladatainak megvalósítását szolgáló tevékenységi 

rendszer és szervezeti formák 

2. Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását 

segítő tanítási órán kívüli tevékenységek  

e) Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások 

4. A tehetség, képesség kibontakoztatásának segítése 

A célcsoport számára 

pályázati támogatásból 

Közvetlenül a projektből a célcsoport számára átvételi 

elismervény ellenében biztosított támogatások:  



 

 

 

juttatott támogatások 

(felsorolása és 

összege) 

5.000 Ft/fő értékben foglalkozási anyagcsomag, amelynek 

tartalma:  

Írószer (füzet, toll, mappa stb.) 

Kémiai kísérletekhez szükséges anyagok (kémcső, fogó, 

kesztyű, vegyszerek stb.) 

Könyv, munkafüzet 

Egyéb fogyóeszközök  

 

Emellett a foglalkozás egésze a hozzá szükséges eszközökkel, a 

foglalkozás során történő kirándulások buszbérleti díjával, és az 

ottani előadó előadásával ezen túl is a résztvevőknek díjtalan, 

azonban nem közvetlenül számukra juttatott támogatásként, 

hanem szolgáltatásként finanszírozzuk. 

A megvalósítás ideje 

(félév): 

2013. 10. 01. – 2014. 03. 31. (a projekt III. félévében) 

 

 

5. Jelen Megállapodás hatálya (legalább a pályázat öt éves fenntartási időszakának 

vége): 

 

2019. április 30. 

 

 

6. Jelen megállapodás hatályossága alatt évente felülvizsgálandó. 

 

 

7. Jelen Megállapodás nem lép hatályba, ha a Pályázat nem részesül támogatásban.  

 

8. Amennyiben bármely fél nem teljesíti a jelen megállapodásban foglaltakat, azt a másik 

fél írásban felmondhatja.  

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Együttműködési megállapodás nevelési-oktatási 
intézménnyel 

 
Társadalmi Megújulás Operatív Program 

 

 

 

Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és 
szabadidős tevékenységeinek támogatása 

c. 

pályázati felhívásához 

Kódszám:  

TÁMOP - 3.2.13-12/1 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

Együttműködési megállapodás nevelési-oktatási intézménnyel 

 

1.) Jelen együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a 2.) 

pontban meghatározott szerződő felek megállapodást kötnek abból a célból, hogy a 

Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.2.13-12/1. számú Nevelési-oktatási 

intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása című 

pályázati felhívására benyújtandó „Ki-ki világítson a maga helyén!” című pályázat 

támogatása esetén jelen megállapodás 4. pontjában részletezett tevékenységeket 

megvalósítsák.  

 

A pályázat címe: „Ki-ki világítson a maga helyén!” (a továbbiakban Pályázat). 

 

2.) A megállapodás az alábbi szervezetek között létesül 

 

Pályázó szervezet: 

 

Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ 

Postacím: 4177 Földes, Karácsony S. tér 6. 

Székhely: 4177 Földes, Karácsony S. tér 6. 

Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 376545 

Adószám: 15376549-2-09 

Aláírásra jogosult képviselője: Horváth Sándorné 

 

A pályázó intézmény (a megfelelő beikszelendő, amennyiben releváns) 

 

Art mozi 

 

Levéltár 

 

Együttműködő nevelési-oktatási intézmény 

 

Gönczy Pál Kéttannyelvű Általános Iskola  

Postacím: 4200 Hajdúszoboszló Kálvin tér 7. 

Székhely: 4200 Hajdúszoboszló Kálvin tér 7. 

Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 372778 

Adószám: 15372772-2-09 

Aláírásra jogosult képviselője: Fekésházi Tibor, igazgató 

 

Az együttműködő intézmény (a megfelelő beikszelendő, amennyiben releváns): 

 
 Óvoda  

X Más helységben működik, mint amely településen a pályázó szervezet székhelye 

vagy telephelye található  

X Az együttműködő intézményben a tanulók legalább 30%-a hátrányos helyzetű 

(beleértve a halmozottan hátrányos helyzetűeket is) 

 

3. A jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettséget vállalnak jelen 

megállapodásban vállaltak teljesítésére, az ennek érdekében történő együttműködésre. 

 

4. Az együttműködő felek vállalják az alább felsorolt tevékenységek megvalósítását. 

 

 



 

 

 

 

Heti szakkör: 

A pályázó intézmény 

által a nevelési-

oktatási intézmény 

számára nyújtott 

szolgáltatás  rövid 

leírása: 

Biológia-földrajz szakkör 

A tehetséggondozás célja, hogy a gyermek képességeinek 

feltárása mellett az adott tantárgyból speciális fejlesztést 

kapjon a leghatékonyabb pedagógiai módszerekkel és 

eszközökkel. A tanórán kívüli foglalkozások biztosítják, hogy a 

tanulók az iskolai órákon kimaradt tananyagokkal is 

megismerkednek, melynek segítségével sikeresen vehetnek 

részt tanulmányi versenyeken, és sikeresen mérhetik össze 

tudásukat. 

A tehetséggondozás célja alapvetően a diákok által elvégzett 

mérésekre épül. A csoportmunka fontos szerepet kap, hogy a 

diákok az együttműködés szabályait, formáit is megismerjék. A 

tehetséggondozás tartalmi része biológiai-biokémiai 

megfigyeléseket tartalmaz, valamint földrajzi megfigyeléseket. 

Gyakorlatot szereznek a mérések elvégzése és értékelése 

területén, és eközben elsajátítják a csoportmunka szabályait. 
 

A nevelési oktatási 

intézmény a fenti 

szolgáltatást igénybe 

veszi: 

12 alkalommal, 

alkalmanként 2 

órában 

Alkalmanként 8 fő résztvevővel  

Az együttműködésben 

vállalt tevékenység 

kapcsolódása  a 

nevelési-oktatási 

intézmény óvodai 

nevelési vagy iskolai 

pedagógiai 

programjának 

elemeihez (a 

vonatkozó pontok 

beidézése): 

A Pedagógiai Program vonatkozó pontjai: 

II. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS 

PEDAGÓGIAI FELADATOK  

4. A tanulók szocializálása, közösségi társas kapcsolatokra 

felkészítő nevelése  

8. A tanulók munkára nevelése  

III. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS 

PEDAGÓGIAI FELADATOK  

IV. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS ÉS A KÖZÖSSÉG-

FEJLESZTÉS FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁT 

SZOLGÁLÓ TEVÉKENYSÉGI RENDSZER ÉS SZERVEZETI 

FORMÁK  

VI. A TEHETSÉG, A KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÁSÁT 

SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG  

6. Szakkörök 

BIOLÓGIA FEJLESZTÉSI TERÜLETEK KIEMELT FELADATAI  

Fejlesztési feladatok  

1. Tájékozódás a tudomány-technika-társadalom 

kölcsönhatásáról, a természettudományról, a tudomány és a 

tudományos megismerés természetéről 

2. Természettudományos megismerés 

3. Tájékozódás az élő és élettelen természetről stb. 

FÜLDÜNK- ÉS KÖRNYEZETÜNK FEJLESZTÉSI TERÜLETEK 

KIEMELT FELADATAI  

Tájékozottság a földrajzi térben 

Tájékozottság hazai földrajzi-környezeti kérdésekben 

Tájékozottság regionális és globális földrajzi-környezeti 

kérdésekben stb. 

A célcsoport számára 

pályázati támogatásból 

Közvetlenül a projektből a célcsoport számára átvételi 

elismervény ellenében biztosított támogatások:  



 

 

 

juttatott támogatások 

(felsorolása és 

összege) 

5.000 Ft/fő értékben szakköri anyagcsomag, amelynek 

tartalma:  

Írószer (füzet, toll, mappa stb.) 

Könyv, munkafüzet 

Egyéb fogyóeszközök  

 

Emellett a foglalkozás egésze a hozzá szükséges eszközökkel, a 

foglalkozás során történő kirándulások buszbérleti díjával, és az 

ottani előadó előadásával ezen túl is a résztvevőknek díjtalan, 

azonban nem közvetlenül számukra juttatott támogatásként, 

hanem szolgáltatásként finanszírozzuk. 

A megvalósítás ideje 

(félév): 

2012. 10. 01. – 2013. 03. 31. (a projekt I. félévében) 

 

 

Tehetséggondozás, fejlesztés 

A pályázó intézmény 

által a nevelési-

oktatási intézmény 

számára nyújtott 

szolgáltatás  rövid 

leírása: 

Magyar nyelvtan és helyesírási tehetséggondozás 

A tehetséggondozás célja a magyar nyelv rejtelmeinek 

megismerése. A foglalkozásokon a résztvevők nyelvi játékok, 

helyesírási gyakorlatok végzésével fejlesztik anyanyelvi 

kompetenciájukat. A tehetséggondozás célja, hogy a 

gyermekek felkészüljenek a különböző tanulmányi versenyekre, 

elmélyüljön tudásuk a magyar nyelv területén. 

 

 

A nevelési oktatási 

intézmény a fenti 

szolgáltatást igénybe 

veszi: 

10 alkalommal, 

alkalmanként 2 

órában 

Alkalmanként 8 fő résztvevővel  

Az együttműködésben 

vállalt tevékenység 

kapcsolódása  a 

nevelési-oktatási 

intézmény óvodai 

nevelési vagy iskolai 

pedagógiai 

programjának 

elemeihez (a 

vonatkozó pontok 

beidézése): 

A Pedagógiai Program vonatkozó pontjai: 

II. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS 

PEDAGÓGIAI FELADATOK  

4. A tanulók szocializálása, közösségi társas kapcsolatokra 

felkészítő nevelése  

6. A tanulók nemzeti nevelése  

8. A tanulók munkára nevelése  

III. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS 

PEDAGÓGIAI FELADATOK  

IV. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS ÉS A KÖZÖSSÉG-

FEJLESZTÉS FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁT 

SZOLGÁLÓ TEVÉKENYSÉGI RENDSZER ÉS SZERVEZETI 

FORMÁK  

VI. A TEHETSÉG, A KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÁSÁT 

SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG  

Tehetséggondozás 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM FEJLESZTÉSI TERÜLETEK 

KIEMELT FELADATAI  

1. Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése 

2. Olvasás, írott szövegek megértése 

3. Írásbeli szövegek alkotása, íráskép, helyesírás 

4. A tanulási képesség fejlesztése 

5. Ismeretek az anyanyelvről stb. 

A célcsoport számára Közvetlenül a projektből a célcsoport számára átvételi 



 

 

 

pályázati támogatásból 

juttatott támogatások 

(felsorolása és 

összege) 

elismervény ellenében biztosított támogatások:  

5.000 Ft/fő értékben foglalkozási anyagcsomag, amelynek 

tartalma:  

Írószer (füzet, toll, mappa stb.) 

Könyv 

Egyéb fogyóeszközök  

 

Emellett a foglalkozás egésze a hozzá szükséges eszközökkel, a 

foglalkozás során történő kirándulások buszbérleti díjával, és az 

ottani előadó előadásával ezen túl is a résztvevőknek díjtalan, 

azonban nem közvetlenül számukra juttatott támogatásként, 

hanem szolgáltatásként finanszírozzuk. 

A megvalósítás ideje 

(félév): 

2013. 04. 01. – 2013. 09. 30. (a projekt II. félévében) 

 

 

Tehetséggondozás, fejlesztés 

A pályázó intézmény 

által a nevelési-

oktatási intézmény 

számára nyújtott 

szolgáltatás  rövid 

leírása: 

Természettudományos komplex foglalkozás 

A foglalkozások célja, hogy a kötelező iskolai tananyagot 

kibővítve és kiegészítve a diákok új fogalmakkal ismerkedjenek 

meg, kísérletezzenek, a gyakorlatban is lássanak természeti 

jelenségeket, illetve műszaki-technikai megoldásokat az 

elméleti tudás gyakorlati alkalmazása terén. Nevelési cél a 

közösségi programok és a csoportmunka gyakorlása, az 

üzemlátogatás során a fegyelmezett viselkedés elsajátítása, a 

megfigyelési szempontok betartása, az elvárások hiánytalan és 

felelősséges teljesítése, az önálló gyakorlatok során a megfelelő 

készségek fejlesztése- mindez nem tantárgyakra szétdarabolva, 

hanem integrált módon.  

A nevelési oktatási 

intézmény a fenti 

szolgáltatást igénybe 

veszi: 

10 alkalommal, 

heti 2 órában 

Alkalmanként 8 fő résztvevővel  

Az együttműködésben 

vállalt tevékenység 

kapcsolódása  a 

nevelési-oktatási 

intézmény óvodai 

nevelési vagy iskolai 

pedagógiai 

programjának 

elemeihez (a 

vonatkozó pontok 

beidézése): 

A Pedagógiai Program vonatkozó pontjai: 

II. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS 

PEDAGÓGIAI FELADATOK  

4. A tanulók szocializálása, közösségi társas kapcsolatokra 

felkészítő nevelése  

8. A tanulók munkára nevelése  

III. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS 

PEDAGÓGIAI FELADATOK  

IV. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS ÉS A KÖZÖSSÉG-

FEJLESZTÉS FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁT 

SZOLGÁLÓ TEVÉKENYSÉGI RENDSZER ÉS SZERVEZETI 

FORMÁK  

VI. A TEHETSÉG, A KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÁSÁT 

SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG  

Tehetséggondozás 

BIOLÓGIA FEJLESZTÉSI TERÜLETEK KIEMELT FELADATAI  

Fejlesztési feladatok  

1. Tájékozódás a tudomány-technika-társadalom 

kölcsönhatásáról, a természettudományról, a tudomány és a 

tudományos megismerés természetéről 



 

 

 

2. Természettudományos megismerés 

3. Tájékozódás az élő és élettelen természetről stb. 

FÜLDÜNK- ÉS KÖRNYEZETÜNK FEJLESZTÉSI TERÜLETEK 

KIEMELT FELADATAI  

Tájékozottság a földrajzi térben 

Tájékozottság hazai földrajzi-környezeti kérdésekben 

Tájékozottság regionális és globális földrajzi-környezeti 

kérdésekben stb. 

A célcsoport számára 

pályázati támogatásból 

juttatott támogatások 

(felsorolása és 

összege) 

Közvetlenül a projektből a célcsoport számára átvételi 

elismervény ellenében biztosított támogatások:  

5.000 Ft/fő értékben foglalkozási anyagcsomag, amelynek 

tartalma:  

Írószer (füzet, toll, mappa stb.) 

Körző, vonalzó 

Könyv, munkafüzet 

Egyéb fogyóeszközök  

 

Emellett a foglalkozás egésze a hozzá szükséges eszközökkel, a 

foglalkozás során történő kirándulások buszbérleti díjával, és az 

ottani előadó előadásával ezen túl is a résztvevőknek díjtalan, 

azonban nem közvetlenül számukra juttatott támogatásként, 

hanem szolgáltatásként finanszírozzuk. 

A megvalósítás ideje 

(félév): 

2013. 10. 01. – 2014. 03. 31. (a projekt III. félévében) 

 

5. Jelen Megállapodás hatálya (legalább a pályázat öt éves fenntartási időszakának 

vége): 

 

2019. április 30.  

 

6. Jelen megállapodás hatályossága alatt évente felülvizsgálandó. 

 

7. Jelen megállapodás nem lép hatályba, ha a Pályázat nem részesül támogatásban. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

Együttműködési megállapodás nevelési-oktatási 
intézménnyel 

 
Társadalmi Megújulás Operatív Program 

 

Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és 

szabadidős tevékenységeinek támogatása 

c. 

pályázati felhívásához 

Kódszám:  

TÁMOP - 3.2.13-12/1 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Együttműködési megállapodás nevelési-oktatási intézménnyel 

 

1.) Jelen együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a 2.) 

pontban meghatározott szerződő felek megállapodást kötnek abból a célból, hogy a 

Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.2.13-12/1. számú Nevelési-oktatási 

intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása című 

pályázati felhívására benyújtandó „Ki-ki világítson a maga helyén!” című pályázat 

támogatása esetén  jelen megállapodás 4. pontjában részletezett tevékenységeket 

megvalósítsák.  

 

A pályázat címe: „Ki-ki világítson a maga helyén!” (a továbbiakban Pályázat). 

 

2.) A megállapodás az alábbi szervezetek között létesül 

 

Pályázó szervezet: 

 

Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ 

Postacím: 4177 Földes, Karácsony S. tér 6. 

Székhely: 4177 Földes, Karácsony S. tér 6. 

Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 376545 

Adószám: 15376549-2-09 

Aláírásra jogosult képviselője: Horváth Sándorné 

 

A pályázó intézmény (a megfelelő beikszelendő, amennyiben releváns) 

 

Art mozi 

 

Levéltár 

 

Együttműködő nevelési-oktatási intézmény 

 

Csányi Általános Iskola 

Postacím: 3015 Csány, Arany J. u. 6. 

Székhely: 3015 Csány, Arany J. u. 6. 

Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 645498 

Adószám: 16744194-1-10 

Aláírásra jogosult képviselője: Szabó Margit 

 

Az együttműködő intézmény (a megfelelő beikszelendő, amennyiben releváns): 

 
 Óvoda  

X Más helységben működik, mint amely településen a pályázó szervezet székhelye 

vagy telephelye található  

X Az együttműködő intézményben a tanulók legalább 30%-a hátrányos helyzetű 

(beleértve a halmozottan hátrányos helyzetűeket is) 

 

3. A jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettséget vállalnak jelen 

megállapodásban vállaltak teljesítésére, az ennek érdekében történő együttműködésre. 

 

4. Az együttműködő felek vállalják az alább felsorolt tevékenységek megvalósítását.  

 

 



 

 

 

 

 

Heti szakkör: 

A pályázó intézmény 

által a nevelési-

oktatási intézmény 

számára nyújtott 

szolgáltatás rövid 

leírása: 

Néptánc szakkör 

A szakkör keretében kiemelt feladat a táncművészeti 

alapismeretek átadása, azért, hogy a gyerekek nyitottá váljanak 

a közösségi alkotó tevékenység és általában a művészetek 

iránt. A szakkör céljai között szerepel a néptánc iránt érdeklődő 

tanulók mozgáskultúrájának sokoldalú fejlesztése, a gyermeki 

fantázia kibontakozása, a tanulók kreatív megnyilatkozásainak, 

fejlesztése improvizációs készségük gyakorlása. 

 

A nevelési oktatási 

intézmény a fenti 

szolgáltatást igénybe 

veszi: 

12 alkalommal, 

alkalmanként 2 

órában 

Alkalmanként 10 fő résztvevővel  

Az együttműködésben 

vállalt tevékenység 

kapcsolódása  a 

nevelési-oktatási 

intézmény óvodai 

nevelési vagy iskolai 

pedagógiai 

programjának 

elemeihez (a 

vonatkozó pontok 

beidézése): 

A pedagógia program vonatkozó pontjai: 

II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA 

CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI 

3. Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának 

igénye (önbecsülés, önbizalom). Felelősségvállalás saját 

sorsának alakításáért (önállóság, kitartás, szorgalom, 

kreativitás). Nyitottság az élményekre, a tevékenységekre, az 

esztétikum befogadására és létrehozására. 

III. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS 

PEDAGÓGIAI FELADATOK 

1. A tanulók erkölcsi nevelése. 

2. A tanulók értelmi nevelése. 

3. A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) 

nevelése. 

4. A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése. 

5. A tanulók akarati nevelése. 

6. A tanulók nemzeti nevelése. 

IV. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS 

FELADATOK 

1. A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, 

nevelői irányítása. 

4. A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése 

5. A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása 

V. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS ÉS A 

KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS FELADATAINAK 

MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ TEVÉKENYSÉGI RENDSZER 

ÉS SZERVEZETI FORMÁK 

a) Hagyományőrző tevékenységek 

f) Szakkörök 

k) Szabadidős foglalkozások 

5.4. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő 

tevékenységek 

 

A célcsoport számára 

pályázati támogatásból 

juttatott támogatások 

(felsorolása és 

Közvetlenül a projektből a célcsoport számára átvételi 

elismervény ellenében biztosított támogatások:  

5.000 Ft/fő értékben szakköri anyagcsomag, amelynek 

tartalma:  



 

 

 

összege) Írószer (füzet, toll, mappa stb.) 

Rajzlap, színes karton, krepp papír 

Rajzeszközök (színes ceruza, filc, radír stb.) 

Textíliák, fonalak, textil ragasztó 

Egyéb fogyóeszközök  

 

Emellett a foglalkozás egésze a hozzá szükséges eszközökkel, a 

foglalkozás során történő kirándulások buszbérleti díjával, és az 

ottani előadó előadásával ezen túl is a résztvevőknek díjtalan, 

azonban nem közvetlenül számukra juttatott támogatásként, 

hanem szolgáltatásként finanszírozzuk. 

 

A megvalósítás ideje 

(félév): 

2012. 10. 01. – 2013. 03. 31. (a projekt I. félévében) 

 

 

Témanap, témahét  

A pályázó intézmény 

által a nevelési-

oktatási intézmény 

számára nyújtott 

szolgáltatás  rövid 

leírása: 

Kézműves hét 

A kézműves foglalkozások témahét formájában valósulnak meg, 

amely során a fő cél a különböző kézműves technikák 

megismerése, a természetben fellelhető anyagokkal való 

munkavégzés. Az 5 napból álló témahét során az ősi magyar 

népművészeti formák, motívumok, szimbólumok 

tanulmányozása, különös tekintettel a tájegységre jellemző 

népművészeti elemek minél szélesebb megismerése is zajlik. 

A témahét alkalmával megvalósul a résztvevők kreativitásának 

fejlesztése a természetes anyagok felhasználása közben, 

felfedezve a használt anyag újabb tulajdonságait, megadva 

ezzel az önálló alkotás, ugyanakkor a csapatban való 

együttműködés lehetőségét. 

A nevelési oktatási 

intézmény a fenti 

szolgáltatást igénybe 

veszi: 

5 nap, napi 

min. 6 órás 

alkalommal 

Alkalmanként 50 fő résztvevővel  

Az együttműködésben 

vállalt tevékenység 

kapcsolódása  a 

nevelési-oktatási 

intézmény óvodai 

nevelési vagy iskolai 

pedagógiai 

programjának 

elemeihez (a 

vonatkozó pontok 

beidézése): 

A pedagógia program vonatkozó pontjai: 

II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA 

CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI 

3. Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának 

igénye (önbecsülés, önbizalom). Felelősségvállalás saját 

sorsának alakításáért (önállóság, kitartás, szorgalom, 

kreativitás). Nyitottság az élményekre, a tevékenységekre, az 

esztétikum befogadására és létrehozására. 

III. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS 

PEDAGÓGIAI FELADATOK 

1. A tanulók erkölcsi nevelése. 

2. A tanulók értelmi nevelése. 

3. A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) 

nevelése. 

4. A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése. 

5. A tanulók akarati nevelése. 

6. A tanulók nemzeti nevelése. 

IV. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS 

FELADATOK 



 

 

 

1. A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, 

nevelői irányítása. 

4. A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése 

5. A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása 

V. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS ÉS A 

KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS FELADATAINAK 

MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ TEVÉKENYSÉGI RENDSZER 

ÉS SZERVEZETI FORMÁK 

a)Hagyományőrző tevékenységek 

f) Szakkörök 

k) Szabadidős foglalkozások 

5.4. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő 

tevékenységek 

A célcsoport számára 

pályázati támogatásból 

juttatott támogatások 

(felsorolása és 

összege) 

Közvetlenül a projektből a célcsoport számára átvételi 

elismervény ellenében biztosított támogatások:  

3.000 Ft/fő értékben foglalkozási anyagcsomag, amelynek 

tartalma:  

Írószer (füzet, toll, mappa stb.) 

Rajzlap, színes karton, krepp papír 

Rajzeszközök (színes ceruza, filc, radír stb.) 

Vízfesték, tempera, ecset  

Gyöngyfűzés kellékei 

Fonás kellékei 

Textíliák, fonalak, textil ragasztó 

Egyéb fogyóeszközök  

 

Emellett a foglalkozás egésze a hozzá szükséges eszközökkel, a 

foglalkozás során történő kirándulások buszbérleti díjával, és az 

ottani előadó előadásával ezen túl is a résztvevőknek díjtalan, 

azonban nem közvetlenül számukra juttatott támogatásként, 

hanem szolgáltatásként finanszírozzuk. 

 

A megvalósítás ideje 

(félév): 

2013. 04. 01. – 2013. 09. 30. (a projekt II. félévében) 

 



 

 

 

 

Heti szakkör:  

A pályázó intézmény 

által a nevelési-

oktatási intézmény 

számára nyújtott 

szolgáltatás rövid 

leírása: 

Kézműves szakkör 

A kézműves foglalkozások heti szakkör formájában valósulnak 

meg, amely során a fő cél a különböző kézműves technikák 

megismerése. A foglalkozás során a résztvevők hagyományos 

(vesszőfonás, agyagozás stb.) és modern (üvegfestés, 

selyemfestés stb.) kézműves technikákat ismerhetnek meg. 

A témahét alkalmával megvalósul a résztvevők kreativitásának 

fejlesztése a természetes anyagok felhasználása közben, 

felfedezve a használt anyag újabb tulajdonságait, megadva 

ezzel az önálló alkotás, ugyanakkor a csapatban való 

együttműködés lehetőségét. 

A nevelési oktatási 

intézmény a fenti 

szolgáltatást igénybe 

veszi: 

12 alkalommal, 

alkalmanként 2 

órában 

Alkalmanként 10 fő 

Az együttműködésben 

vállalt tevékenység 

kapcsolódása  a 

nevelési-oktatási 

intézmény óvodai 

nevelési vagy iskolai 

pedagógiai 

programjának 

elemeihez (a 

vonatkozó pontok 

beidézése): 

A pedagógia program vonatkozó pontjai: 

II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA 

CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI 

3. Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának 

igénye (önbecsülés, önbizalom). Felelősségvállalás saját 

sorsának alakításáért (önállóság, kitartás, szorgalom, 

kreativitás). Nyitottság az élményekre, a tevékenységekre, az 

esztétikum befogadására és létrehozására. 

III. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS 

PEDAGÓGIAI FELADATOK 

1. A tanulók erkölcsi nevelése. 

2. A tanulók értelmi nevelése. 

3. A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) 

nevelése. 

4. A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése. 

5. A tanulók akarati nevelése. 

6. A tanulók nemzeti nevelése. 

IV. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS 

FELADATOK 

1. A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, 

nevelői irányítása. 

4. A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése 

5. A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása 

V. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS ÉS A 

KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS FELADATAINAK 

MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ TEVÉKENYSÉGI RENDSZER 

ÉS SZERVEZETI FORMÁK 

a)Hagyományőrző tevékenységek 

f) Szakkörök 

k) Szabadidős foglalkozások 

5.4. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő 

tevékenységek 

A célcsoport számára 

pályázati támogatásból 

juttatott támogatások 

(felsorolása és 

Közvetlenül a projektből a célcsoport számára átvételi 

elismervény ellenében biztosított támogatások: 5.000 Ft/fő 

értékben szakköri anyagcsomag, amelynek tartalma:  

Írószer (füzet, toll, mappa stb.) 



 

 

 

összege) Rajzlap, színes karton, krepp papír 

Rajzeszközök (színes ceruza, filc, radír stb.) 

Vízfesték, tempera, ecset  

Gyöngyfűzés kellékei 

Fonás kellékei 

Textíliák, fonalak, textil ragasztó 

Egyéb fogyóeszközök  

 

Emellett a foglalkozás egésze a hozzá szükséges eszközökkel, a 

foglalkozás során történő kirándulások buszbérleti díjával, és az 

ottani előadó előadásával ezen túl is a résztvevőknek díjtalan, 

azonban nem közvetlenül számukra juttatott támogatásként, 

hanem szolgáltatásként finanszírozzuk. 

A megvalósítás ideje 

(félév): 

2013. 10.01. – 2014. 03. 31. (a projekt III. félévében) 

 

 

 

5. Jelen Megállapodás hatálya (legalább a pályázat öt éves fenntartási időszakának 

vége): 

 

2019. április 30.  

 

6. Jelen megállapodás hatályossága alatt évente felülvizsgálandó. 

 

7. Jelen Megállapodás nem lép hatályba, ha a Pályázat nem részesül támogatásban.  

 

8. Amennyiben bármely fél nem teljesíti a jelen megállapodásban foglaltakat, azt a másik 

fél írásban felmondhatja.  

 

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben egyezőt aláírták. 

 

 

 



 

 

 

 


