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Iktatási szám:

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT VÉGREHAJTÁSÁRÓL

A közösségi szolgálatot teljesítő diák neve:

Az alábbi együttműködési megállapodás létrejött egyrészről
név:

…………………………………………………………………………………
……………………………………...

székhely:

…………………………………………………………………………………
……………………………………...

képviselő:

…………………………………………………………………………………
……………………………………...

a továbbiakban:

Fogadó szervezet

másrészről
iskola:

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum
Wesselényi Miklós Műszaki Technikum

székhely:
OM azonosító:
képviselő:
a továbbiakban:

1149 Budapest, Várna u. 23.
203058
T. Várkonyi Attila igazgató
Iskola

között az alábbiakban meghatározott feltételek szerint (a továbbiakban együtt: Felek).

I.

A felek megállapodnak abban, hogy

a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben foglaltaknak alapján előírt közösségi
szolgálat teljesítésének a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet osztályozása szerint együttműködnek. A Felek kölcsönösen törekednek arra, hogy az érintett tanulók teljesíteni tudják az
50 órás kötelezettségüket.
II.

Az iskolai közösségi szolgálat lebonyolítása során a Felek, az alábbiak
teljesítésére vállalnak kötelezettséget
A./ A Fogadó szervezet részéről
1.

2.

KÖTELEZETTSÉGEK, VÁLLALÁSOK

a)

vállalja, hogy a közösségi szolgálat jelentkezőire vonatkozó tényt vagy
adatot csak jogszabályban előírt esetben adhat ki harmadik személy
részére,

b)

vállalja, hogy a közösségi szolgálat jelentkezőivel jelen megállapodásban
foglaltak, a Fogadó szervezet az önkéntes munka nyilvántartásának
szabályzatában foglaltak, illetve a „2005. évi LXXXVIII. törvény a
közérdekű önkéntes tevékenységről” című törvény szellemében jár el,

c)

köteles biztosítani a munkavégzéshez szükséges feltételeket, valamint
minden a szolgálatra jelentkező tevékenységével kapcsolatos tájékoztatást
és irányítást,

d)

köteles biztosítani a tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes, illetve
a korlátozottan cselekvőképes nagykorú önkéntes esetén a közérdekű
önkéntes tevékenység folyamatos, szakszerű felügyeletét,

e)

köteles biztosítani a közösségi szolgálat elvégzéséről szóló naplót és
igazolást hitelesíteni.

A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT VÉGREHAJTÁSÁRA BIZTOSÍTOTT PROGRAM LEÍRÁSA

helyszín (cím):

időtartam:

Határozatlan időtartamig

tevékenységi terület:

(Tevékenységi területek: 1.-egyészségügyi; 2.-szociális és jótékonysági;
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3.- oktatási; 4.-kulturális és közösségi; 5.-környezetvédelmi;
6.-katasztófavédelmi; 7.-óvodáskorú vagy SNI gyermekekkel vagy
idősekkel való tevékenység)

a) Egy alkalomra, vagy folyamatosan biztosított lehetőségek dátuma:

(rendszerbe foglalhatóan is megadható pl. minden csütörtökön
vagy minden hónap utolsó hétvégéjén)

időpont:

időkeret:

(Időkeret: tanítási napon max. 180’, min. 60 perc lehet,
nem tanítási napon max. 300’ teljesíthető)

tevékenység:

b)

A PROGRAM(OK) FELELŐSE ÉS KAPCSOLATTARTÓJA

név:__________________________________________________
e-mail:________________________________________________
telefon:________________________________________________

B./ Az Iskola részéről
1.

KÖTELEZETTSÉGEK, VÁLLALÁSOK

a)

a tanulók tájékoztatása a Fogadó szervezet által biztosított lehetőségekről,

b)

a tanulói jelentkezések szervezése, koordinálása a Fogadó szervezetben
történő közösségi szolgálat teljesítésével kapcsolatban,
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2.

c)

a Fogadó szervezet rendelkezésére bocsájtani, az iskola által kiállított – a
közösségi szolgálat elvégzésének hitelesítésre szolgáló – naplót és igazoló
lapot,

d)

a felsorolásra került program(ok)ban szereplő felkészítő és záró
foglalkozások megtartása.

A PROGRAM(OK) FELELŐSE ÉS KAPCSOLATTARTÓJA

osztályfőnök neve: ___________________________________________________
e-mail címe: ___________________________________________________________

telefon száma: _______________________________________________________

III. A Felek a jelen megállapodásban
1.

KÖLCSÖNÖSEN VÁLLALJÁK,

hogy a közösségi szolgálat végrehajtására biztosított programok a jövőben esedékes
lehetőségeit vagy a már megadott program(ok) adatainak módosításait, előzetes
egyeztetés után, külön dokumentumban rögzítik.

2.

A NEM VAGY NEM KELLŐ RÉSZLETESSÉGGEL SZABÁLYOZOTT KÉRDÉSEK TEKINTETÉBEN

a Polgári törvénykönyv az önkéntességre és az önkéntesekre vonatkozó rendelkezései,
illetve a „2005. évi LXXXVIII. Törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről” című törvény az irányadó.
A Felek a fenti megállapodásban foglaltakat, annak elolvasását és értelmezését követően, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Budapest,
dátum

a Fogadó szervezet részéről

az Iskola részéről
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