
Együttműködési megállapodás

Amely létrejött egyrészről az 

Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium (FSI)

igazgató/ képviselő: Lauth Gábor (továbbiakban iskola) és mindenkori  jogutódja 

másrészről 

…………………………………………………………………………………….. tanuló

(szül., an.:, szig.: ) 

és 

……………………………………………………………………………………. szülő 

(szül., an.:, szig.: ) 

valamint 

………………………………………………………………………………… sportegyesület 
(továbbiakban egyesület) 

és 

…………………………………………………………………………………. szakosztály 
között az alábbiak szerint. 

PREAMBULUM

Az iskola és az egyesület által kötött szerződés alapján a megállapodás célja, hogy az 
akadémiai képzésben résztvevő tanuló- az élsportolói tevékenysége mellett,- tanulmányait is a
tőle elvárható legjobb eredménnyel végezze.



1. Az iskola vállalásai 

 Biztosítja az igazolt távollét lehetőségét, versenyek, edzőtáborok alkalmával, edzések 
esetén egyeztetve a szakosztállyal.

 Az igazolt sportból adódó hiányzások tananyagpótlására lehetőséget biztosítanak a 
szaktanárok, lásd melléklet.

 A szülőkkel, edzőkkel rendszeres kapcsolatot tart.

 Lehetőséget nyújt a tanárokkal online módon való egyeztetésre is. 

 Tájékoztatást nyújt a tanév sikeres teljesítésének feltételeiről (tantárgyi 
követelmények, lásd 3. sz melléklet).

 A kötelező félévi és év végi osztályozó vizsgák esetében - amennyiben a tanuló eléri a 
törvényben rögzített maximális hiányzást – lehetőséget biztosít - személyes elbírálás, 
és az iskolavezetéssel való egyeztetés után – hogy a vizsgákra december- január ill. 
május-június hónap folyamán, elosztva kerüljön sor.  

 Bizonyos tantárgyak esetében – megbeszélés részét képezve- biztosítja a vizsgajegy 
írásbeli beadandóval való kiváltását. 

 Megadja a sikeres érettségire felkészülés lehetőségét.

2. A tanuló kötelezettségei, vállalásai

 Rendszeresen látogatja az akadémiai órákat.

 Felkészül az órákra.

 Pótolja az elmaradásait.

 Hosszabb távolmaradás esetén – a szaktanárral való egyeztetés után – a témazárók, 
dolgozatok megírása későbbi (max.2 hét) időpontban történhet. 

 A pótlás megbeszélése az adott szaktanárral a tanuló feladata és kötelessége. (lsd. 1. 
sz. melléklet) 

 Élsportolóhoz méltó, példamutató magatartással vesz részt az iskolai életben, 
foglalkozásokon, ill. versenyeken. 



 Részt vesz az iskolai rendezvényeken.

 Képviseli az iskolát a diákolimpiai versenyeken, a tőle elvárható legjobb 
összpontosítással és teljesítménnyel.

 Évi minimum 10ezer Ft összegű támogatás nyújt az iskolai alapítvány javára, melyet 
minden tanév elején (beiratkozáskor) kell befizetni és igazolni.

 Amennyiben nem éri el a kötelező érettségi tárgyakból legalább 2,5 összátlagot, ill. 
három tárgyból elégtelenül zárja az évet, úgy tudomásul veszi, hogy áttehető a 
párhuzamos osztályba 

3. Szülő vállalásai 

 Beíratja gyermekét az Akadémiai tanrendű osztályba.

 Rendszeresen tartja a kapcsolatot az iskolával, és a gyermeke edzőjével.

 Figyelemmel kíséri a gyermeke tanulmányi előmenetelét.

 Figyelemmel kíséri a gyermeke mulasztásainak pótlását.

 Probléma esetén az iskolát értesíti.

 A hiányzások igazolását (betegség, sérülés esetén) a házirendben foglaltak szerint, 
időben eljuttatja az osztályfőnöknek. 

 Az iskola megkeresése esetén a leghamarabb rendelkezés áll. 

 Évi minimum 10.ezer Ft összeggel támogatja az iskolai alapítványt, melyet minden 
tanév elején (beiratkozáskor) kell befizetni és igazolni!

4. Sportegyesület, szakosztály jogai, kötelezettségei, vállalásai

 Rendszeresen figyelemmel kíséri a sportoló tanulmányi előmenetelét.



 Együttműködik a sikeres tanulmányi eredmények elérésében, 2 havonta tájékoztatás 
kérésére jogosult. 

 A kikérőket, igazolásokat időben eljuttatja az iskolának, elektronikus úton az 
osztályfőnököknek (fsisportkikerok@gmail.com)

 Elfogadja az iskola által készített órarendet. 

 Hozzájárul, hogy a sportoló képviselje az iskolát diákolimpiai versenyeken.

 A külön megkötött sport szövetségi, egyesületi szerződéseket betartja és betartatja a 
sportolóval.

 Amennyiben szerződést bont az akadémiai tanulóval, erről a döntésről haladéktalanul 
értesíti az iskolát, mely alapján az igazgató személyes elbírálása szerint dönt a tanuló 
további osztályba sorolásáról. 

 A lehetőségeihez mérten az iskolai alapítvány rendszeres támogatása.

5. Záró rendelkezések 

Jelen együttműködési megállapodás a 2020/2021 tanévtől kezdődően addig szól, amíg a 
tanuló iskolánkkal jogviszonyban áll. Minden tanév kezdetekor az aktualitásokat figyelembe 
véve módosítható. 

Abban az esetben, ha a Tanuló a kötelességeit megszegi, vagy nem tartja be azokat, a Felek 
jelen megállapodás aláírásával elfogadják és kifejezetten hozzájárulnak a következőkben 
felsorolt szankciókhoz és feljogosítják az iskola igazgatóját, hogy saját mérlegelésének és 
döntésének megfelelően alkalmazza azokat.

1. szóbeli figyelmeztetés

2. írásbeli figyelmeztetés (osztályfőnöki, igazgatói)

3. akadémiai osztályból való átirányítás normál tanrendbeli 
működésű osztályba 

4. egyoldalú szerződésbontás, mely esetben a tanuló a 
továbbiakban nem lehet tanulója jelen iskolának és 
amennyiben tanköteles korú, akkor köteles más iskolába 
átjelentkezni 30 napon belül.    



Az igazgatói döntést, a 3-as és 4-es szankciók érvényesülésekor kötelesek a Felek tudomásul 
venni, elfogadni és annak értelmében eljárni. Az Igazgató a 3-as és 4-es szankciót kizárólag 
akkor alkalmazhatja, ha előtte az írásbeli figyelmeztetés megtörtént. 

A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések esetén a 2011. évi CXC törvény ill. a 
törvény végrehajtásáról szóló 20/2012 EMMI rendelet valamint, az iskolai dokumentumokban
foglaltak az irányadóak. 

A jelen megállapodást aláírásunkkal elfogadjuk, az abban rögzített célokkal és vállalásokkal 
egyet értünk, és magunkra nézve kötelezőnek tartjuk.  A vitás kérdéseket elsősorban 
tárgyalásos úton rendezzük. 

 FSI igazgató: PH

Tanuló:

Szülő(K):

Egyesület: PH

Szakosztály: PH



Mellékletek

Minden tanuló köteles az iskola által megjelölt időpontokban, - rövidebb vagy hosszabb 
távollét után - érdeklődni a pótlandó tananyagról és a határidőről. Valamint a sikeres pótlás 
érdekében, minél több pótórán részt venni.  A szerződő felek tudomásul veszik, hogy 
amennyiben a szaktanár úgy értékeli, hogy a tanév teljesítése veszélybe kerül, abban az 
esetben kötelezheti az órák részvételére a tanulót. 

A beosztás az alábbi mellékletben található. 

1 számú:

………………………… tanév

PÓTLÁSI ALKALMAK 

Minden nap 9.45-10 óra között, a tanári szobában. 

Rögzítésre kerül a tantárgy, a tananyag valamint a pótlási határidő. Ennek tudomásul vételét 
aláírásukkal jelzik. 

2. számú

Osztályfőnökök, elérhetőségeik: 

NÉV email beosztás

3. számú

Tantárgyi követelmények 

Honlapon


