DEBRECENI EGYETEM
K OSS U T H L A JO S GY A K O R LÓ GI M N Á ZI U M A
ÉS ÁL T AL Á N O S IS K OL Á J A

Ügyintéző: dr. Kiss Gabriella
Tárgy: együttműködési megállapodás az
iskolai közösségi szolgálat közös
lebonyolításáról

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
az iskolai közösségi szolgálat közös lebonyolításáról

amelyet egyrészről
iskola: Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája
székhely: 4029 Debrecen, Csengő u. 4.
képviselő: Dr. Futóné Monori Edit intézményvezető
OM-azonosító: 031200
a továbbiakban: Iskola
másrészről
név:
székhely:
képviselő:
a továbbiakban: Szervezet
a továbbiakban együtt: Felek
kötöttek a mai napon, az alábbi feltételekkel:
1. 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:
A felelős neve, telefonszáma: dr. Kiss Gabriella, igazgatóhelyettes, 52/503-950
email: kiss.gabriella@kossuth-gimn.unideb.hu
- tájékoztatja az iskola tanulóit a Szervezet által biztosított lehetőségekről
- szervezi és koordinálja a tanulók jelentkezését a fogadó intézményekben történő közösségi
szolgálat teljesítésével kapcsolatban
- a tanév elején balesetvédelmi oktatásban részesíti a tanulókat
- a tanulóknak felkészítő órákat tart az iskolai közösségi szolgálatról
- tanulókat küld a Szervezethez egyeztetett feladatokra és időpontokban
- tájékoztatja a tanulót az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos kötelességeiről.
3. A Szervezet kötelezettségei, vállalásai:
A felelős neve:
telefonszáma:
email:
a) Lehetőséget biztosít az általa meghatározott tevékenységi körök tekintetében a közösségi
szolgálat teljesítésére.
SZÉKHELY:

H-4029 Debrecen, Csengő utca 4., Telefonszám (52) 503-950, Fax: (52) 503-953 E-mail: titkarsag@kossuth-gimn.unideb.hu

DEBRECENI EGYETEM
K OSS U T H L A JO S GY A K O R LÓ GI M N Á ZI U M A
ÉS ÁL T AL Á N O S IS K OL Á J A

b) Mentort biztosít a közösségi szolgálatot teljesítő tanuló munkájának irányítására, segítésére.
A mentor neve: …………………….
Tel.: ………………….
elérhetősége: ………………………………………
c) Igazolja a tanuló által végzett közösségi szolgálat idejét.
d) A tanulók közösségi tevékenységének területei: …………………..

Továbbá:

(1) A fogadó szervezet köteles biztosítani:
a) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos tevékenységhez szükséges feltételeket,
b) a közösségi szolgálattal összefüggő tevékenység ellátásához szükséges tájékoztatást és irányítást,
az ismeretek megszerzését,
c) a tizennyolcadik életévét be nem töltött tanuló, illetve a korlátozottan cselekvőképes nagykorú
tanuló esetén a közösségi szolgálat tevékenység folyamatos, szakszerű felügyeletét.
(2) A tanuló által a közösségi szolgálat során végzett tevékenységgel összefüggésben harmadik
személynek okozott kárért a fogadó szervezet felel. Amennyiben a kárt a tanulónak felróható
magatartás okozta, - a jelen szerződésben eltérő rendelkezés hiányában - a fogadó szervezet a
tanulótól követelheti kárának megtérítését.
(3) Amennyiben a tanuló bizonyítja, hogy:
a) a testi sérüléséből, illetve egészségkárosodásából eredő kára,
b) a tulajdonában vagy használatában álló, a közösségi szolgálattal összefüggésben végzett
tevékenység ellátásához szükséges dologban a közösségi szolgálati tevékenység végzésének helyén
keletkező kára a Szervezettől kapott utasítással összefüggésben következett be, a fogadó szervezet
akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt működési körén kívül eső elhárítatlan
ok vagy kizárólag a tanuló elhárítatlan magatartása okozta.
A fogadó Szervezetnek nem kell megtérítenie a kárnak azt a részét, amely a tanulónak felróható
magatartásából származik.
4. A felek a jelen megállapodásból eredő esetleges jogvitákat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek
rendezni.
5. 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 ….. darab eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült,
amelyből …. darab az Iskolánál, …. darab a Szervezetnél marad.
Dátum: Debrecen, 2018. ….
………………………………….
Dr. Futóné Monori Edit
intézményvezető
az Iskola részéről

SZÉKHELY:

………………………………….
Szervezet részéről
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