EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL
Amelyet egyrészről

másrészről

Kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium és Általános Iskola
székhely:

Kisbér, Batthyány tér 2

A program felelőse:

Baksa Zoltánné (Intézményvezető)

e-levélcím:

kozpont@tancsics-kisber.sulinet.hu

OM-azonosító:

031862

Továbbiakban:

Iskola

név:
telephely:
képviselő:
a továbbiakban:

Szervezet

kötöttek a mai napon, az alábbi feltételekkel:
1. A megállapodás előzményei, körülményei, célja:
A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben és a
2005. évi LXXXVIII. törvényben foglaltaknak megfelelően az iskolai közösségi szolgálat megszervezésében a
Felek az e megállapodásban rögzítettek alapján együttműködnek. A Felek kölcsönösen törekednek arra,
hogy az érintet tanulók teljesíteni tudják az 50 órás kötelezettségüket.
2. Az Iskola kötelezettségei, vállalásai:
Az Együttműködési megállapodás alapján az iskola vállalja a partnercég által felajánlott lehetőség
közvetítését az érintett diákoknak.
3. A Szervezet kötelezettségei, vállalásai:
(1) A fogadó szervezet köteles biztosítani:
 az egészséget ne veszélyeztető és biztonságos tevékenységhez szükséges feltételeket,
 a szükséges pihenőidőt,
 a közösségi szolgálattal összefüggő tevékenység ellátásához szükséges tájékoztatást és irányítást, az
ismeretek megszerzést,
 a tizennyolcadik életévét be nem töltött tanuló, illetve a korlátozottan cselekvőképes nagykorú
tanuló esetén a közösségi szolgálati tevékenység folyamatos, szakszerű felügyeletét.
(2) A fogadó szervezet gondoskodik a közösségi szolgálati tevékenység ellátása érdekében szükséges
utazásról, szállításról.
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(3) A fogadó szervezet gondoskodik a közérdekű tevékenységre fordítható idő betartásáról (2005. évi
LXXXVIII. törvény).
(4) 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.
Amennyiben a kárt a tanulónak felróható magatartás okozta, a fogadó szervezet a tanulótól követelheti
kárának megtérítését.
(5) A fogadó szervezet az Együttműködési megállapodás mellékletében meghatározza, hogy hol, milyen
időtartamban, hány tanuló tevékenységét szervezi meg és biztosítja a feltételeket.
4. Az Iskola részéről a program kapcsolattartója:
Az iskola a kapcsolattartónak a tevékenységet végző diák osztályfőnökét jelöli ki, valamint
Név: Vanyáné Miklós Ildikó és Baksa Zoltánné
Tel: 06-34-353-708, (iskolai)
E-mail: kozpont@tancsics-kisber.sulinet.hu

5. A Szervezet részéről a program felelőse és kapcsolattartója:
Név:
Elérhetőségei:
Telefon:
E-mail:
6. A program megvalósulása során felmerülő módosítás:
A Felek a jelen megállapodásban megfogalmazottak módosításra irányuló jelzését követően – indokolt
esetben – a módosítás tervezetét elkészítik. A szerződésmódosítást aláírásukkal hagyják jóvá.
Kisbér, ……………………………….

Mellékletek:
I. A fogadó szervezet kötelezettségei, vállalásai

……………………………………………….
Iskola

……………………………………………….
Fogadó szervezet
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I. számú melléklet:

A fogadó szervezet kötelezettségei, vállalásai
A szervezet által fogadott tanulók száma
A tanulói tevékenység időtartama

fő
óra / fő

A tanulói tevékenység helye, megnevezése

Helye:
Tevékenységek:

A tanuló(k) tevékenységéhez
feltételek megnevezése

biztosított

Mentor megnevezése

Az iskola vállalja a partnercég által felajánlott lehetőség közvetítését az érintett diákoknak.

Kisbér,……………………………..

……………………………………………….
Iskola

……………………………………………….
Fogadó szervezet
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