Iktató szám: …………./202…
Együttműködési megállapodás
iskolai közösségi szolgálat közös megvalósításáról
amelyet egyrészről

iskola neve: Kőrösi Csoma Sándor
Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium
székhely:
1033 Budapest, Szentendrei út 83.
képviselő:
Berczelédi Zsolt igazgató OMazonosító: 102648
a továbbiakban: Iskola

másrészről

intézmény neve:
székhely:
képviselő:
OM-azonosító:
a továbbiakban: Fogadó intézmény

a továbbiakban együtt: Felek kötöttek a mai napon, az alábbi feltételekkel:
1.

A megállapodás előzményei, körülményei, célja

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján az iskolai közösségi szolgálat
megszervezésében Felek az e megállapodásban rögzítettek szerint együttműködnek. Felek
kölcsönösen törekednek arra, hogy az érintett tanulók teljesíteni tudják az 50 órás
kötelezettségüket.
Fogadó intézmény kijelenti, hogy a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben felsorolt területeken
végzik a tevékenységüket és a feladatkörük ellátásából adódóan alkalmasak a diákok fogadására,
továbbá a rájuk vonatkozó jogszabályokban megfogalmazott feltételeknek eleget tudnak tenni.
2.

Az Iskola kötelezettségei, vállalásai

Iskola biztosítja a diákok általános felkészítését a programban való részvételre és megszervezi a
program lezárását. Ezen belül különösen:
(1.) Tájékoztatja tanulóit a Fogadó intézmény által biztosított lehetőségekről.
(2.) Szervezi és koordinálja a tanulók jelentkezését a Fogadó intézményben történő közösségi
szolgálat teljesítésével kapcsolatban.
(3.) A közösségi szolgálattal kapcsolatos tájékoztatási és kapcsolattartási feladatokra koordináló
személyt jelöl ki:
- személy neve: Korossy Zsuzsanna
- elérhetősége, e-mail: konyvtar@korosi.hu
telefon: 06-1/2501744/104 mell.
(4.) A tanulóktól beszerzi a Jelentkezési lapot és a szülő/gondviselő egyetértő nyilatkozatát, és
biztosítja, hogy csak olyan tanulók végezzenek közösségi szolgálatot, akik a dokumentumokat
csatolták.
(5.) Tájékoztatja a közösségi szolgálatban résztvevő tanulókat, hogy a közösségi szolgálat során
kötelesek „közösségi szolgálati napló”-t vezetni, melyben az alkalmankénti bejegyzéseket a
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Fogadó intézmény aláírásával leigazolja – csak a leigazolt Napló alapján igazolhatja le az Iskola a
szolgálat teljesítését.
3.

A fogadó intézmény kötelezettségei, vállalásai

(1.) Lehetőséget biztosít az általa meghatározott tevékenységi körökben a közösségi szolgálat
végrehajtására.
(2.) A közösségi szolgálattal kapcsolatos tájékoztatási és kapcsolattartási feladatokra koordináló
személyt jelöl ki:
- személy neve:
- elérhetősége, e-mail:
telefon:
(3.) Szükség szerint mentori feladatokat ellátó személyt biztosít a közösségi szolgálatot teljesítő
tanuló közösségi szolgálati idejére. A mentori feladatokat ellátó személy segíti a tanulót a
közösségi szolgálattal összefüggő szervezeti és szakmai ismeretek megismerésében, a kapcsolódó
feladatok ellátásában.
(4.) Köteles biztosítani:
a) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos tevékenységhez szükséges feltételeket,
b) ha szükséges, pihenőidőt,
c) a közösségi szolgálattal összefüggő tevékenység ellátásához szükséges szakmai és
balesetvédelmi tájékoztatást és irányítást, az ismeretek megszerzését,
d) a tizennyolcadik életévét be nem töltött tanuló, illetve a korlátozottan cselekvőképes
nagykorú tanuló esetén a közösségi szolgálati tevékenység folyamatos, szakszerű
felügyeletét.
(5.) Ha a jelen megállapodás másként nem rendelkezik, a Fogadó intézmény gondoskodik a
közösségi szolgálati tevékenység ellátása érdekében szükséges utazásról, szállításról –
amennyiben a Fogadó intézmény a közösségi szolgálatot a székhelyétől eltérő helyszínen szervezi
meg.
(6.) 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.
(7.) A tanuló által a közösségi szolgálat során végzett tevékenységgel összefüggésben harmadik
személynek okozott kárért a Fogadó intézmény felel. Amennyiben a kárt a tanulónak felróható
magatartás okozta – a jelen szerződésben eltérő rendelkezés hiányában -, a Fogadó intézmény a
tanulótól követelheti kárának megtérítését.
(8.) Amennyiben a tanuló bizonyítja, hogy:
a) a testi sérülésből, illetve egészségkárosodásból eredő kára, és/vagy
b) a tulajdonában vagy használatában álló, a közösségi szolgálattal összefüggésben végzett
tevékenység ellátásához szükséges dologban a közösségi szolgálati tevékenység végzésének
helyén keletkező kára a Fogadó intézménytől kapott utasítással összefüggésben következett
be, a Fogadó intézmény akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt
működési körén kívül eső elháríthatatlan ok vagy kizárólag a tanuló elháríthatatlan
magatartása okozta. Fogadó intézménynek nem kell megtérítenie a kárnak azt a részét, amely
a tanulónak felróható magtartásból származott
4.

A közösségi szolgálat szabályai

A közösségi szolgálatot ajánlott úgy szervezni, hogy az a közérdekű önkéntes tevékenységről
szóló 2005. évi LXXXVIII. törvényben foglaltakkal összhangban legyen, különösen az alábbiakra:
a közösségi szolgálatot teljesítő
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- csak olyan tevékenységet folytathat, amely megfelel életkorának, testi, értelmi és erkölcsi
fejlettségének, illetve képességeinek, valamint amely nem veszélyezteti egészségét, fejlődését és
tankötelezettségének teljesítését.
- tevékenységet külföldön nem végezhet.
- tevékenységét 20 óra és 6 óra között nem végezheti.
- alkalmankénti szolgálati ideje minimum 1 és maximum 3 óra terjedelmű lehet.
- részére a tevékenység befejezése és másnapi megkezdése között legalább tizennégy óra
pihenőidőt kell biztosítani.
A közösségi szolgálat a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között
folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenysége. Ennek értelmében csak
a tanuló lakhelye környezetében vagy az oktatási intézménye környezetében szervezhető meg a
tevékenység a diákok számára.
Közösségi szolgálat keretében végezhető a Fogadó intézmény állagmegóvását szolgáló
tevékenységek, különösen azok, amelyek a diákok/időskorúak használata során amortizálódtak
(pl. kerítésfestés, parkrendezés, faültetés, építés, javítás, takarítás), azonban ezeknek a
tevékenységeknek a mértéke nem lehet olyan fokú, amelynek már a Fogadó Intézmény kötelességi
körébe tartoznak.
A közösségi szolgálat idejére külön biztosítást nem kell kötni, mert az állam minden magyar
állampolgárságú gyermek részére gondoskodik 3-18 éves korig a baleset-biztosításról a tanórán
kívüli tevékenységei tekintetében is.
5.

A programmal kapcsolatban felmerülő költségek és annak költségvállalója

Felek rögzítik, hogy a programmal kapcsolatban költségek egyik félnél sem merülnek fel, ezért
azok viseléséről nem szükséges rendelkezni. Amennyiben a program megvalósítása során mégis
felmerülne valamilyen költség bármelyik résztvevőnél, az esetben a saját költségét minden fél
maga viseli.
A program időbeli meghatározása

6.

A program, pontos ütemezését a szerződő felek kapcsolattartói rendezik, a megvalósítás érdekében
kellő rugalmassággal.
7.

A program megvalósulása során felmerülő módosítási kérelmek bírálatának menete

7.1. Felek a jelen megállapodást az aláírás napjától határozatlan időre kötik azzal, hogy
tanévenként a megállapodás további fenntartását közösen felülvizsgálják.
7.2. A Felek a jelen megállapodásban rögzítetteket – indokolt esetben – írásban, közös
megegyezéssel módosítják.
A Felek elállási, felmondási joga

8.

8.1. A Felek jelen megállapodástól való elállása vagy a megállapodás azonnali hatályú
felmondására jogosultak, ha:
-

a jelen megállapodásban meghatározott feladat megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba
ütközik, vagy
a Felek valamelyike a neki felróható okból megszegi a jelen megállapodásból, illetve az
azzal kapcsolatos jogszabályokból eredő kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget
3

kötelezettségeinek, és ennek következtében a jelen megállapodásban meghatározott
feladatok megvalósítását nem lehet nyomon követni.
8.2. A Felek a jelen megállapodásból eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton
rendezik.
8.3. 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, 4 oldalból álló megállapodást elolvasták, megértették, és mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
A jelen megállapodás 2 darab eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült,
amelyből 1 darab az Iskolánál, 1 darab a Fogadó intézménynél marad.

Budapest, 202...
Kőrösi Csoma Sándor
Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium
…………………………………
Berczelédi Zsolt
igazgató

a Fogadó intézmény részéről
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