
EGYÜTTM ŰKÖDÉSI  MEGÁLLAPODÁS  

AZ ISKOLAI  KÖZÖSSÉGI  SZOLGÁLAT 

KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL 

amelyet egyrészről  Iskola: Forrai Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium  

a Magyarországi Metodista Egyház Fenntartásában 

 székhely: Budapest, Lomb . 41. 

 képviselő: Szabadosné dr. Vargha Magdolna 

 OM-azonosító: 035491 

 a továbbiakban: Iskola 

  

másrészről szervezet neve:  

székhely:  

Tel/Fax: 

e-mail:  

képviselő:  

kapcsolattartó:  

Tel: +36- 

e-mail:  

a továbbiakban: Szervezet 

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. 

2. Az Iskola kötelezettségei, vállalásai: 

Az iskola vállalja, 

- hogy koordinálja a tanulók és a fogadó szervezet kapcsolatfelvételét. 

- elvégzi a tanulók közösségi szolgálatra való felkészítését. 

- a fogadó szervezet által kiadott igazolások alapján a szükséges módon  

adminisztrálja a tanulói által végzett közösségi szolgálatot. 

Az Iskola részéről a kapcsolattartó: Jánosi Katalin (06-1-350-8326) konyvtar@forrai.eu 

 

 

 



      3. A Szervezet kötelezettségei, vállalásai: 

A szervezet vállalja, hogy 

 - előre egyeztetett időpontban és helyszíneken fogadja az iskola diákját  

           (diák neve: ……………………………………………………………………………  / 

            maximalizált létszám esetén   ……..……………  fő diákot) 

 - szükség esetén mentort biztosít 

- az elvégzett közösségi szolgálatról az iskola által rendszeresített naplóban a tanuló 

számára alkalmanként igazolást állít ki  

biztosítja 

- az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzéshez szükséges 

feltételeket, 

- ha szükséges, pihenőidőt, 

- a feladat ellátásához szükséges tájékoztatást és ismereteket 

- 18 életévét be nem töltött tanuló esetén megfelelő folyamatos és szakszerű 

felügyeletet 

A szervezet részéről a kapcsolattartó: 

Neve: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Elérhetősége: tel: …………………………………………e-mail : ………………………………………….. 

A szervezet által felajánlott tevékenységek: 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

A felek jelen megállapodást elolvasták, megértették,, és mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

A jelen megállapodás 2 darab eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban 

készült, amelyből 1 darab az Iskolánál, 1 darab a Szervezetnél marad. 

Kelt, …………………………        ………..  év …………….. hónap ……………nap 

 

  ……..……………………………. 

Szabadosné dr.Vargha Magdolna 

               igazgató 

…………………………………….. 

 

 

 

          az Iskola részéről a Szervezet részéről 



 


