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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

Ezen megállapodás létrejött a Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola 4066 Tiszacsege 

Fő út 95. szám és a Dr Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon között 4066 Kossuth u. 

3. szám, mely a két intézmény kulturális programjainak együttműködéseit tartalmazza. 

Az együttműködés célja: 

Az iskola és a település kulturális életében együttműködések kialakítása, a közoktatás és a 

közművelődés feladatainak összehangolása, az olvasási szokások kialakítása, egymás 

programjainak kölcsönös segítése. 

Várható eredmények: 

• a település hagyományos kulturális rendezvényein a műsorszámok egyeztetése egymás 

lehetőségeinek figyelembevételével, mellyel a település lakosságát nagyobb mértékben be 

tudjuk vonni a közművelődési rendezvényeken való részvételbe; 

• a nemzeti ünnepek megünneplésének összehangolása, egymás programjainak kiegészítése, 

segítése, ezzel a település lakosságának szélesebb körű bevonása az ünneplésbe; 

• az általános iskola teremhiányának enyhítésére igény esetén segítségnyújtás a délutáni 

programok helyszíneinek biztosításával, mellyel színesedik a délutáni tevékenységek kínálata; 

• a városi könyvtár által a gyermekek számára szervezett író-olvasó találkozókon, a múzeumi és 

hagyományőrző programokon a tanulócsoportok látogatásainak összehangolása, egymás 

munkájának segítése, a múzeumpedagógia teret hódit a közoktatásban, köznevelésben. 

Ennek érdekében: 

Az általános iskola vállalja: 

• rendszeres kapcsolatot tart a közművelődési intézmény intézményvezetőjével; 

• részt vesz az éves eseménynaptár összeállításában, és igazodik a városvezetés igényeihez; 

• tanulóközösségével részt vesz, részt vállal a városi ünnepségek megvalósításában; 

• egyeztető megbeszélések alapján kidolgozza az együttműködés lehetőségeit; 

• az eseménynaptárban nem szereplő igények megjelenésekor lehetőség szerint támogatja az 

esemény megvalósulását; 
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• az iskolás korú gyerekekkel tanórai foglalkozások keretében több alkalommal ellátogatnak a 

könyvtárba, betekintenek annak világába. 

A partner vállalja: 

• rendszeres kapcsolatot tart fenn az iskolavezetéssel; 

• részt vállal az iskola hagyományőrző programjainak megvalósításában, lehetőség szerint 

eszközökkel, humán erőfonás biztosításával hozzájárul annak sikeréhez; 

• helyet biztosít az általános iskola éves munkatervében szereplő olyan eseményeinek, melyek a 

művelődési ház nagytermét igénylik; 

• helyet biztosít igény esetén iskolai megbeszélésekhez, délutáni foglalkozásokhoz a könyvtár 

épületében; 

• könyvtári órákat tart. 

Az egyes tevékenységek vonatkozásában az intézmények e megállapodásban rögzítettek szerint 

járnak el. 

Ezen megállapodás mindkét fél egybehangzó akaratnyilvánításával jött létre, s visszavonásig 

érvényes. 

A megállapodás módosítását, megszüntetését mindkét fél kezdeményezheti. 

Tiszacsege, 2013. szeptember 10. 
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