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Tárgy: együttműködési megállapodásaz iskolai közösségi szolgálat közös lebonyolításáról

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT
KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

amely létrejött egyrészről a:
székhely:
adószám:
képviselő:
– a továbbiakban Fogadó intézmény másrészről az iskola: Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Technikuma, Gimnáziuma és Kollégiuma
székely:

4002 Debrecen, Mezőgazdász u. 1.

OM azonosító:

201354

képviselő:

Filep Miklós igazgató

– a továbbiakban Küldő intézmény között az alábbi feltételekkel (a továbbiakban együtt: Felek):
1. Felek megállapodnak abban, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltaknak megfelelően az iskolai közösségi szolgálat megszervezésében az
e megállapodásban rögzítettek alapján együttműködnek. A Felek kölcsönösen törekednek arra, hogy az érintett tanulók teljesíteni tudják az iskolai közösségi szolgálattal
kapcsolatos kötelezettségüket.
2. A
közösségi szolgálat lebonyolítása során Felek a tanuló ifjúság közösségi szolgálatteljesítésében az alábbiak teljesítésére vállalnak kötelezettséget:

éve a középfokú mezőgazdasági szakképzés szolgálatában
ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA

Fogadó intézmény:
a. Lehetőséget biztosít az általa meghatározott tevékenységi körök tekintetében a közösségi szolgálat végrehajtására.
b. A közösségi szolgálattal kapcsolatos tájékoztatási és kapcsolattartási feladatokra koordináló személyt jelöl ki:
Személy neve:
Elérhetősége:
c. A közösségi szolgálat során a tanulóval munkavégzésre irányuló szerződést nem köt.
d. A közösségi szolgálat teljesítéséért juttatást, bérezést, térítést nem biztosít.
e. Mentort biztosít a közösségi szolgálatot teljesítő tanuló munkájának irányítására, segítésére.
f. Tájékoztatja a Küldő intézményt a közösségi szolgálat teljesítéséről szóló igazolás kiállításának feltételeiről.
g. Igazolja a tanuló által végzett közösségi szolgálat idejét.
h. A tanulók közösségi tevékenységének területei:

 Feladatok részletezése:
o
o
o
o
Küldő intézmény:
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.
f. A tanulók balesetbiztosítása, valamint a felkészítő órák során a balesetvédelmi felkészítések által gondoskodik a tanulók balesetvédelméről.
Felek a fenti szerződésben foglaltakat, annak elolvasását és értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.
A jelen megállapodás 4 darab eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban
készült, amelyből 2 darab az Iskolánál, 2 darab a Szervezetnél marad.
Debrecen,
Filep Miklós
igazgató
Küldő intézmény

igazgató
Fogadó intézmény

