
Együttműködési megállapodás 

 

Ikt.sz.: 11 / 45 / 2015. 

 

egyrészről a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium (3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út 2., képviseli 

Petróczi Gábor igazgató),  

 

másrészről partnerszervezetként a(z) Kazincbarcikai Római Katolikus Plébánia Karitász Csoportja 

(3700 Kazincbarcika, Szent Erzsébet tér 1., képviseli P. Vitális Gábor sdb. plébános)  

 

megállapodunk a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium tanulóinak a Nemzeti köznevelési törvényben 

meghatározott közösségi szolgálattal kapcsolatos tevékenységének közös szervezésében. 

Megállapodásunk alapján a gimnázium tanulói a közösségi szolgálat keretei között a Városi Kórház 

női ápolási és belgyógyászati osztály helyszínen beteglátogatás, beszélgetés, összeírás, értesítés 
tevékenységet végeznek a partnerek együttműködésével. 

 

A partnerszervezet vállalja a közösségi szolgálat biztosításával kapcsolatban az alábbiakat 

1) Biztosítja, hogy félévenként a gimnázium 6 tanulója a tanév során csütörtökön 14-16 óra 

közötti időpontban, alkalmanként 1 órában közösségi szolgálatot végezzen. 

2) Mentort biztosít a közösségi szolgálat hasznos és problémamentes lebonyolítása érdekében. A 

mentori feladatok ellátására Mizsei Sándorné kap megbízást, akinek feladatköre a 3)-5) 

pontokban foglaltakat tartalmazza.  

3) Biztosítja a közösségi szolgálatot végző tanulók számára a balesetmentes munkavégzés 

feltételeit, felügyeli a diákok közösségi szolgálatát. 

4) Gondoskodik arról, hogy az egyeztetett időtartamban a tanulók folyamatosan a közösség 

számára hasznos munkát végezhessenek.  

5) A tanuló által kötelezően vezetendő naplóban igazolja, hogy a tanuló mikor, hol, milyen 

időkeretben és milyen tevékenységet folytatott, vezeti a megjelent tanulók nyilvántartását. 

 

A gimnázium vállalja a közösségi szolgálat koordinálási feladatai az alábbiak szerint 

1) A közösségi szolgálat ellátására – jelen szerződés alapján – megszervezi a szerződésben szereplő 

tanulói létszámot. Gondoskodik arról, hogy mely tanulók vegyenek részt az egyes napokon az 

adott helyszínen végzett közösségi szolgálatban. 

2) Megbíz egy pedagógust azzal, hogy szervezze, dokumentálja a szervezetnél végzett közösségi 

szolgálatot, félévenként igazolja az elvégzett közösségi tevékenység óraszámát. 

3) Az intézmény nevelési igazgatóhelyettese koordinációs munkakapcsolatot tart a partnerszervezet 

ezzel megbízott képviselőjével, közreműködik az együttműködés mindkét fél számára előnyös 

formában és tartalommal történő lebonyolításában. 

4) A közösségi szolgálatot koordináló pedagógus az ötven órán belül – szükség szerint 

alkalmanként a partnerszervezet által kijelölt mentorral közösen – legfeljebb háromórás 

felkészítő, majd legfeljebb kétórás záró foglalkozást tart.  

5) Megszervezi, hogy a közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy vagy 

szervezet segítése alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás időkeretben történjen, az 

időtartam számítása 60 perces órákkal történik. 

6) Gondoskodik a tanulók, tanulócsoportok munkájának rendszeres ellenőrzéséről. 

                                    

Kazincbarcika, 2015. szeptember 23. 

 

 

Petróczi Gábor igazgató P. Vitális Gábor sdb. 

Szalézi Szent Ferenc Gimnázium  Kazincbarcikai Római Katolikus Plébánia 

Karitász Csoportja 

 


