
EGYUTTvTUTODESI MEGALLAPODAS

Amely l6trej6tt egyr6szr6l a GY6RI nfO ffZff,ABOaCLIIB (9027 Gylr,Kiskrit liget) a tov6bbiakban
ETO; m6sr6szr6l SZABO GYULA ALAPISKOLA DUNASZERDAEELY,Iskola utca93611,92901
Dunaszerdahely), a tovfbbiakba iskola kriz<itt aklztlabda n6pszeriisit6se 6rdek6ben, valamint a tanul6k
szabadid6s programj rinak b6vit6s6re.

l. A felek ajelen meg6llapodrlst 2012. janui{r 01. napjit6l hatfirozatlan id6re kdtik

2. AZ ETO AJEIJN EGYTTTMIIKODfS I MEGALLAPODAS IDEJALATT VALLAIJA:
o Az iskola le6ny tanul6i kdzdtt fe1m6r6st vdgez6s kivilogatj a azokat a tanul6kat, ryermekeket,

akiket felk6szit, versenyeztet.
o Akivflasztott csoport, csapat sportszakmai feltiryelet6t segiti, tSmogatja avezetbedzb 6s az

utr{np6tl6s szakhgvezet1n keresztiil.
o Azedz6i feladatok ellStrlsr[n6l megbiz felel6s szakembert - a szem6ly kijeldl6se az iskola

vezet6s6vel el6zetesen egyeztetve - aki heti 16 edz6s megtartris6t 6s a csapat versenyeztet6s6t

l6t1a el.
o A lehet6s6geihez m6rten segiti a versenyeztetdst,ttaztathst.
o Aversenyeztet6shez felszereldst biztosit.
o A lehet6s6gei szerint segiti az iskol6t oktat6si 6s neveldsi c6lkitiizdsei el6r6sdben.

3. AUZ ISKOI,A AJEL.EN EGYIrITIUOKODfSI MEGALLAPODAS IDEJE ALAIT
vAnlun:
o Enged6lyezi 6s el6re megbesz6lt id6pontban bilositja azETO szakembereinelq hogy a tanul6i

kdzi}tt sport6g specifikus felmdr6seket v6gezzen.
o Enged6lyezi akiv6lasztott tanul6k az ETO-ban tort6n6 sportol6s6t 6s az intdan6nyben

t6rit6smentesen biztositja a csoport edz6s lehetds6g6t, heti 16 alkalommal
o Hozziilr:ul, hory a kiv6lasztott csoport az iskola nev6vel a vi{rosi vagy meryei bajnoks6gokon

versenyezzen.

4. A megillapod6 fetek tan6venk6nt lehet6s6g szerint k6t alkalommal 6rt6kelik 6s v6lem6nyezik az

egyiittm1f<id6si meg6llapod6s ryakorlati megval6sulis6t 6s javaslataival tovibbi lehet6s6get nyitnak

a fenti kivitlaszths fej leszt6sehez, hat6konys6gr{nak javitAsihoz.

5. A meg6llapod6sban nem 6rintett 6s id6kdzben felmeriilt szervez6si - nevel6si - sportszakmai

probl6mrik megoldfs6ban mink6t f6l olyan megold6sra tdrekszik, hogy az egytittmiikdd6s ne

szakadjon meg.

6. Ajelen meg6llapodist a felek f6l 6ves felmond6si id6vel mondhatjak fel csak megalapozott

indoklissal.

A felek a fenti egyiittmtikdd6si megSllapod6st egyiittesen 6rtelmezt6k, mint akaratukkal mindenben

rnegeryezot alhirtik.

Gybr,2012.janurlr l.
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Szab6 Gyula Alapiskola
Paed Dr.Csolle Terdz igazgatdnS


