Iktatószám ________________

Együttműködési megállapodás az iskola közösségi szolgálat közös lebonyolításáról
amelyet egyrészről
iskola

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Dunaferr Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája

székhely

2400 Dunaújváros, Vasmű tér 3.

képviselő

Zemankó Zoltán

beosztás

igazgatói feladatokat ellátó oktatási igazgatóhelyettes

OM azonosító

203034

telefonszáma

+36 25 413-842

e-mail címe

titkarsag@dunaferriskola.hu, kozossegi@dunaferriskola.hu,

a továbbiakban: Iskola, másrészről
név

...

székhely

...

telephelyek

...

képviselő

...

beosztás

elnök

telefonszáma

...

e-mail címe

......

a továbbiakban: Szervezet, a továbbiakban együtt: Felek kötöttek a mai napon, az alábbi
feltételekkel.

1. PREAMBULUM, 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
Az iskola a diákokat megfelelő felkészítés után engedi közösségi szolgálati munkát végezni.
Munkájukat rendszeresen figyelemmel kíséri. Felhívja a közösségi szolgálatban részt vevő
diákok figyelmét a titoktartási kötelezettségükre. Lehetőséget biztosít a szervezet számára a

diákok felkészítésére a közösségi szolgálat megkezdése előtt. Segíti a diákok pontos megjelenését rendezvényeken.

3. A SZERVEZET KÖTELEZETTSÉGEI, VÁLLALÁSAI
A szervezet vállalásainak megfogalmazása (a közösségi szolgálat helyszíne, időintervalluma, rendszeressége, egyéb tudnivalók, fogalmazza
meg néhány mondatban - ez a szöveg törlendő)
...








A diákok közösségi szolgálati naplóját minden foglalkozást követően leigazolja.
A diákok által teljesített órákról készített nyilvántartást a Szervezet szakmai koordinátora az Iskola közösségi szolgálati koordinátorának havonta eljuttatja.
az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos tevékenységhez szükséges feltételeket, ha szükséges, pihenőidőt, a közösségi szolgálattal összefüggő tevékenység ellátásához szükséges tájékoztatást és irányítást, az ismeretek megszerzését,
a tizennyolcadik életévét be nem töltött tanuló, illetve a korlátozottan cselekvőképes
nagykorú tanuló esetén a közösségi szolgálati tevékenység folyamatos, szakszerű felügyeletét, a munkavédelmi oktatást, a munkavégzéshez szükséges védőfelszerelést.
A közösségi szolgálatban részt vevő diák a Szervezethez történő utazásáról maga
gondoskodik. Étkezést, szállást, szállítást a Szervezet nem biztosít.

4. AZ ISKOLA RÉSZÉRŐL A PROGRAM KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATI KOORDINÁTORA
Központi iskolánk tanulóinak koordinátora

kapcsolattartó neve
beosztása:
telefonszáma:
e-mail címe:

Meksz Dóra, Hodgyai Mária
tanár, közösségi szolgálati koordinátor
+36 25 413-842

kozossegi@dunaferriskola.hu

5. A SZERVEZET RÉSZÉRŐL A PROGRAM FELELŐSE ÉS KAPCSOLATTARTÓJA
kapcsolattartó neve
beosztása:
telefonszáma:
e-mail címe:

...
...

a tanuló közösségi
szolgálati naplójának
aláírására jogosult neve
beosztása
telefonszáma
e-mail címe

...

A szervezet mentorának
neve
beosztása
telefonszáma

...

+36 ...

...

...
+36 ...

...

...
+36 ...
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e-mail címe

...

6. A PROGRAM MEGVALÓSULÁSA SORÁN FELMERÜLŐ MÓDOSÍTÁSI KÉRELMEK BÍRÁLATÁNAK MENETE, A SZERZŐDÉS FELMONDÁSÁNAK LEHETŐSÉGE
A Felek a jelen megállapodásban megfogalmazottak módosítására irányuló jelzését követően – indokolt esetben – a módosítás tervezetét elkészítik. A szerződésmódosítást aláírásukkal hagyják jóvá. Felek kijelentik, hogy bármely fél, indoklás nélkül jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.
A Felek a jelen megállapodásból eredő esetleges jogvitákat elsősorban tárgyalásos úton
kötelesek rendezni.
A jelen megállapodásban nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések
tekintetében a magyar jog szabályai – elsősorban a Polgári törvénykönyv – az irányadók.
A felek a jelen, ___ oldalból álló megállapodást elolvasták, megértették, és mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
A jelen megállapodás 2 db eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyből egy példány az Iskolánál, egy pedig a Szervezetnél marad.
Dunaújváros, 2017. ............................

az Iskola részéről
Zemankó Zoltán
igazgatói feladatokat ellátó
oktatási igazgatóhelyettes

a Szervezet részéről
....
beosztás
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