1

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL
Iktatási szám: ………./2018.
amelyet egyrészről

Iskola:
székhely:
képviselő:
OM-azonosító:
a továbbiakban: Iskola

másrészről

név: III. kerületi Torna és Vívó Egylet
székhely: 1037 Budapest, Kalap utca 1-3.
Képviselő: Alföldy Csaba, ügyvezető
a továbbiakban: Szervezet
a továbbiakban együtt: Felek

kötöttek a mai napon, az alábbi feltételekkel:
1. A megállapodás előzményei, körülményei, célja:
A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben foglaltaknak megfelelően az iskolai
közösségi szolgálat megszervezésében a Felek az e megállapodásban rögzítettek alapján
együttműködnek. A Felek kölcsönösen törekednek arra, hogy az érintett tanulók teljesíteni
tudják az 50 órás kötelezettségüket.
2. Az Iskola kötelezettségei, vállalásai:
a. Tájékoztatja a diákokat a közösségi szolgálat lehetőségéről.
b. Segíti a közösségi szolgálat megszervezését.
c. Törekszik arra, hogy tanulóit segítse a közösségi szolgálat vállalására vonatkozó
bármilyen irányú felelős döntés meghozatalában.
3. A Szervezet kötelezettségei, vállalásai:
- jelen megállapodás keretében a fogadó intézmény vállalja, hogy az iskola diákjai számára
közösségi szolgálatra lehetőséget biztosít az alábbi területeken:
a. kulturális és közösségi,
b. közös sport és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű
gyermekekkel, idős emberekkel.
- fogadja az intézményből érkező tanulókat
- a napi munkavégzés elején a mentor tájékoztatja a tanulókat az aktuális feladatokról,
szükség szerint munka-, és balesetvédelmi oktatást tart.
- kapcsolatot tart az osztályfőnökkel, ill. a közösségi szolgálatért felelős tanárral
- mentorálja a tanulókat a szolgálat ideje alatt
- a közösségi munka végén értékeli az elvégzett munkát, és az igazolófüzetben pecséttel,
aláírásával igazolja az adott tanuló(k) szolgálati tevékenységét.
- a közösségi szolgálat végeztével annak értékelését eljuttatja a küldő intézményhez
- vállalja, hogy a közösségi szolgálatra jelentkezőire vonatkozó tényt vagy adatot csak
jogszabályban előírt esetben adhat ki harmadik személy részére.
A diákok által végzett konkrét tevékenységek: Kitöltendő, meghatározandó
- ……………………………………………………………………………………………………………………..
- ……………………………………………………………………………………………………………………..
- ………………………………………………………………………………………………………………….….
- ……………………………………………………………………………………………………………………..
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Továbbá:
(1) A fogadó szervezet/intézmény köteles biztosítani:
a) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos tevékenységhez szükséges feltételeket,
b) ha szükséges, pihenőidőt,
c) a közösségi szolgálattal összefüggő tevékenység ellátásához szükséges tájékoztatást és
irányítást, az ismeretek megszerzését, (mentort, eszközöket)
d) a tizennyolcadik életévét be nem töltött tanuló, illetve a korlátozottan cselekvőképes
nagykorú tanuló esetén a közösségi szolgálati tevékenység folyamatos, szakszerű
felügyeletét,
e) az elvégzett szolgálat tényét a tanuló szolgálati naplójába leigazolni (naponta minimum
1 óra, maximum 3 óra lehet).
(2) Ha a jelen megállapodás másként nem rendelkezik, a fogadó Szervezet gondoskodik a
közösségi szolgálati tevékenység ellátása érdekében szükséges utazásról, szállításról,
szállásról és étkezésről.
(3) Ha az utasítás végrehajtása kárt idézhet elő, a tanuló köteles erre az utasítást adó figyelmét
felhívni. A tanuló nem felel az általa okozott kárért, amennyiben figyelem felhívási
kötelezettségének eleget tett.
4. A Felek a jelen megállapodástól való elállásra vagy a megállapodás azonnali hatályú
felmondására jogosultak, ha:
a) olyan körülmények merültek fel vagy jut a Felek tudomására, amely alapján a program
teljesülése kétségessé válik, vagy más irányt vet,
b) a jelen megállapodásban meghatározott feladat megvalósulása meghiúsul,
c) a felek valamelyike a neki felróható okból megszegi a jelen megállapodásából, illetve
az azzal kapcsolatos jogszabályokból eredő kötelezettségeit,
d) a jelen megállapodásban meghatározott feladat szabályszerű megvalósítását nem
lehet nyomon követni.
5. Az Iskola részéről a program felelőse és kapcsolattartója
Név:
elérhetőségei:
A Szervezet részéről a program felelőse és kapcsolattartója
Név:
elérhetőségei:
telefonszám, e-mail:
6. A Felek a jelen megállapodásból eredő esetleges jogvitákat elsősorban tárgyalásos úton
kötelesek rendezni.
7. A jelen megállapodásban nem részletezett kérdések tekintetében a Polgári törvénykönyv az
irányadó.
8. A felek a jelen megállapodást elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
9. A jelen megállapodás 3 darab eredeti, egymással teljes egészében megegyező
példányban készült.
Budapest, 2018………………………………
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