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Együttműködési megállapodás 

mely létrejött egyrészt a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 

(1082, Budapest Horváth Mihály tér 8.) (továbbiakban: Gimnázium) másrészt az alábbi 

adatokkal rendelkező mentorszemély vagy annak munkáltatója között1: 

mentor neve: ______________________________________________________________  

mentor beosztása:  _________________________________________________________  

mentor munkahelye (intézmény): 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________  

az intézmény címe:  ________________________________________________________  

mentor személyi igazolványának száma: ________________________________________  

mentor telefonszáma: _______________________________________________________  

mentor e-mail címe: ________________________________________________________  

 

1. § 

A megállapodás tárgya a Fazekas Mentorprogram működési szabályzatában foglalt 

feltételekkel történő mentorálási tevékenység (továbbiakban: mentorálási tevékenység) 

biztosítása az alábbi tevékenység vonatkozásában: 

Mentorált tanuló neve2: _____________________________________________________  

Mentorált tanuló OM-azonosítója:  ____________________________________________  

Mentorált tanuló szülőjének / törvényes képviselőjének neve: 

 ________________________________________________________________________  

Mentorált tanuló osztálya: ___________________________________________________  

A mentori együttműködés ideje3: ______________________________________________  

A mentorálási tevékenység helyszíne: __________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

A mentorálási tevékenység bemutatása: _________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 

 

 

                                                           
1 Előzetes egyeztetés alapján. 
2 Több tanuló együttes mentorálása esetén valamennyi tanuló adatai feltüntetendők a megállapodásban. 
3 Egyszeri alkalom esetén ennek dátuma, adott időtartamra vonatkozó mentorálási tevékenység esetén annak 

kezdeti és végső dátuma. 
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2. § 

A Gimnázium részéről a program kapcsolattartója: 

Kapcsolattartó neve: Schramek Anikó 

Kapcsolattartó e-mail címe: schramek@fazekas.hu 

Kapcsolattartó telefonszáma: +36-30-587-9498 

 

3. §  

A mentor kijelenti, hogy a Fazekas Metorprogram működési szabályzatát megismerte, 

megértette, az abban foglaltakat magára nézve kötelező érvényűnek elismeri. 

4. § 

A mentorált a mentorálási tevékenységben önkéntes alapon, saját felelősségére vesz részt. 

5. § 

A mentor felelőssége, hogy a mentorálási tevékenység során felmerülő, a mentorálási 

tevékenységre vonatkozó minden előírást (így különösen balesetvédelmi, munka- és 

tűzvédelmi előírásokat) a tevékenység megkezdése előtt teljes körűen és egyértelműen 

megismertesse a mentorálttal, azok betartásában szükség esetén folyamatosan segítse a 

mentoráltat.  

6. § 

A mentor felelőssége, hogy az esetleges anyagi károkhoz vezető helyzetekre felhívja a 

mentorált figyelmét, azok megelőzésére  megtegye a szükséges óvintézkedéseket. 

7. § 

A mentoráltat érintő bármilyen balesetveszélyes, tűzveszélyes vagy anyagi kár 

bekövetkezéséhez vezető helyzet kialakulásakor a mentorálási tevékenységet azonnal fel kell 

függeszteni, a lehető legrövidebb időn belül fel kell venni a kapcsolatot a Gimnáziummal, és 

képviselőjét a kialakult helyzetről teljes körűen tájékoztatni kell (beleértve a mentorált esetleges 

felelősségét megalapozó tényeket is). A mentorálási folyamat folytatásáról ezt követően a 

mentor és a Gimnázium együttesen állapodik meg, azt írásban rögzíti. 

8. § 

A Gimnázium vállalja, hogy csak olyan tanulók részvételét támogatja a Mentorprogramban, 

akik esetében a 7. §-ban bemutatott helyzetek kialakulásának esélye – a Gimnázium 

rendelkezésére álló információk alapján – minimális. 

9. § 

A mentor vállalja, hogy lelkiismeretesen betekintést nyújt szakmájának, kutatásainak vagy saját 

szakmai terültének világába. Törekszik a szakterületéhez tartozó minél több nem tárgyi tudás 

jellegű kompetencia megismertetésére. 

10.§ 

A mentor vállalja, hogy a mentorálttól csak az 1. §-ban leírt feladat elvégzését kéri számon. 

11. § 

Szükség esetén a mentorálttal titoktartási nyilatkozat köthető a mentorálási folyamat során 

birtokába jutott információk vonatkozásában. A titoktartási nyilatkozat nem vonatkozhat a 

balesetveszélyes helyzetek elkerülésére vonatkozó ismeretekre. 
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12. § 

A mentor vállalja, hogy a mentorálási tevékenységhez szükséges valamennyi tárgyi és 

infrastrukturális feltételt biztosít. A megállapodó felek nem támasztanak anyagi jellegű 

követeléseket egymással szemben.  

13. § 

A mentor vállalja, hogy a mentorált tanulókkal azok életkori sajátosságainak megfelelő módon 

kommunikál. 

14. § 

A Gimnázium vállalja, hogy mentorálttá váló tanulóit előzetesen felkészíti a mentorálási 

tevékenység során elvárható kommunikációs magatartásra. Csak olyan tanulóit engedi részt 

venni a programban, akiknek korábbi iskolai éveik során kommunikációs és viselkedési 

problémák nem jelentkeztek. 

15. § 

A mentor nevének és adatainak közzétételét – hivatalos mentorként – a Gimnázium honlapján: 

 nem támogatja4. 

 támogatja. 

 feltételekkel támogatja, éspedig:        

            

           . 

16. § 

A megállapodó felek vállalják, hogy a Mentorprogram keretében egymásról és a mentorált 

tanulóról birtokukba jutó információkat csak a programhoz kapcsolódóan, a program 

teljesítéséhez szükséges mértékben használják fel, azt harmadik félnek nem szolgáltatják ki 

(kivéve amennyiben a Mentorprogram teljesítéséhez ez elengedhetetlenül szükséges, pl. a 

mentor munkáltatója részére). 

17.§ 

A mentorálási folyamat a mentor írásbeli kérésére meghosszabbítható. A hosszabbítás ideje 

alatt a jelen megállapodás feltételeivel azonos módon folyik a mentorálás. 

 

A megállapodás két eredeti példányban készült. 

Budapest,         

  

 

 _________________________________ __________________________________ 

 mentor aláírása programért iskolai felelős vezető aláírása 

   

  P.H. 

                                                           
4 A megfelelő rész aláhúzandó. 


