tanuló neve
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT
KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL
amelyet egyrészről

iskola: Békéscsabai SZC Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium
székhely: 5600 Békéscsaba, Deák utca 6.
képviselő: Schnider György igazgató
OM-azonosító: 203029
a továbbiakban: Iskola

másrészről

név:

székhely:

képviselő:
a továbbiakban: Fogadó intézmény
a továbbiakban együtt: Felek
kötöttek a mai napon, az alábbi feltételekkel:
1. A megállapodás körülményei, célja:
Felek megállapodnak abban, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. § (4)
bekezdése alapján előírt közösségi szolgálat teljesítésének érdekében együttműködnek. A Felek
kölcsönösen törekednek arra, hogy az érintett tanulók teljesíteni tudják az 50 órás kötelezettségüket.
2. Az Iskola kötelezettségei, vállalásai:
a) Tájékoztatja az intézmény tanulóit a Fogadó intézmény által biztosított lehetőségekről.
b) Szervezi és koordinálja a tanulók jelentkezését a Fogadó intézményben történő közösségi
szolgálat teljesítésével kapcsolatban.
c) A Fogadó intézmény rendelkezésére bocsátja a tanuló által kitöltött Jelentkezési lapot és a
szülő/gondviselő egyetértő nyilatkozatát.
d) A Fogadó intézmény által kiállított teljesítésigazolás alapján igazolást állít ki a tanuló részére.
e) Végzi a felkészítési programban szereplő felkészítő és záró foglalkozások megtartását.
3. A Fogadó intézmény kötelezettségei, vállalásai:
A fogadó szervezet köteles biztosítani:
a) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos tevékenységhez szükséges feltételeket;
b) pihenőidőt;
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c) mentort;
d) a közösségi szolgálattal összefüggő tevékenység ellátásához szükséges tájékoztatást és
irányítást, az ismeretek megszerzését;
e) a 18. életévét be nem töltött tanuló, illetve a korlátozottan cselekvőképes nagykorú tanuló
esetén a közösségi szolgálati tevékenység folyamatos, szakszerű felügyeletét.
A fogadó szervezet az együttműködési megállapodás aláírásával nyilatkozik arról, hogy a szervezetnél a
tanuló által végzett tevékenység az alábbi kategóriák valamelyikébe tartozik (20/2012. (VIII.31.)
EMMI Rendelet 133. § (2) bekezdés):
A közösségi szolgálat keretei között
a) az egészségügyi,
b) a szociális és jótékonysági,
c) az oktatási,
d) a kulturális és közösségi,
e) a környezet- és természetvédelemi,
f) a katasztrófavédelmi,
g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel
közös sport- és szabadidős,
h) az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és
balesetmegelőzési
területen
folytatható tevékenység.
A fogadó szervezet az együttműködési megállapodás aláírásával nyilatkozik arról, hogy a közösségi
szolgálat az intézményben meghatározott munkaköri feladatok ellátására nem irányul.
4. A foglalkoztatás időtartama: A közösségi szolgálat helyszínén a tanuló tanítási napokon
alkalmanként legkevesebb 1, legfeljebb 3 órás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb
1, legfeljebb 5 órás időkeretben végezheti a tevékenységet. A közösségi szolgálat teljesítése körében
1 órán 60 perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről
hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.
5. A foglalkoztatás teljesítésének igazolása: A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles
vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.
A fogadó szervezet ezt aláírásával és bélyegzőjével megerősíti.
6. A felek elállási, felmondási joga:
A Felek valamelyik a neki felróható okból megszegi a jelen megállapodásból, illetve az azzal kapcsolatos
jogszabályokból eredő kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget kötelezettségének, és ennem
következtében a jelen megállapodásban meghatározott feladat szabályszerű megvalósítását nem lehet
nyomon követni.
Így különösen, az Iskola azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a Fogadó intézmény megsérti az
együttműködési megállapodás 3.,4. és 5. pontját.
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7. Az Iskola részéről a program felelőse és kapcsolattartója
Név: Dr. Kiss Emese
elérhetőségei: telefonszám: 06 20 822 8726,

e-mail: kiss.emese@vizmu.net

8. A Szervezet részéről a program felelőse és kapcsolattartója
Név : ................................................................................................................................................ ,
elérhetőségei: telefonszám ........................................ , e-mail .......................................................
A mentor neve, feladatköre és elérhetőségei
Név : ................................................................................................................................................ ,
elérhetőségei: telefonszám ........................................ , e-mail .......................................................

A felek a megállapodást elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag írták alá.
A jelen megállapodás 2 darab eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült,
amelyből 1 darab az Iskolánál, 1 darab a szervezetnél marad.
Dátum: Békéscsaba, 20____________________________

............................................................
az együttműködő szervezet képviselője

............................................................
iskola igazgatója
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