Tájékoztatás az Iskolai Közösségi Szolgálatról
Bevezető
A közösségi szolgálat hidat képez az iskola és a munka világa között. Lehetőséget nyújt
a fiatalok számára, hogy megismerjenek számos munkahelyet, tevékenységet, amely során
tapasztalatokat szerezhetnek, megtudhatják, hogy melyek azok a területek, amelyeket későbbi
munkahelyként el tudnának képzelni. Segíti pályaválasztásukat, miközben felerősödik bennük
a közösségért érzett felelősség, segítőkészség, elfogadás és a felnőtt életbe lépve képesek
lesznek a közösségét tevékenykedni. A cél az, hogy mindenki számára élhető, egymást segítő
társadalmi légkör alakuljon ki, amelyben szívesen segít mindenki a másikon, tudva, ha bajba
kerül, rajta is segíteni fognak. A program kapcsán a fiatalok olyan események, tevékenységek
részesei lesznek, melyek maradandó élményekkel gazdagítják középiskolai éveiket.

Útmutató
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. §-ának (4) bekezdése szerint azoknak
a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi
megkezdésének feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatban eltöltött időt tudjanak igazolni.
A tanuló a közösségi szolgálatra jelentkezési lapon jelentkezik, amely tartalmazza a szülő
egyetértő nyilatkozatát is.
A közösségi szolgálat a következő területeken végezhető a tanuló iskolájában, vagy olyan
iskolán kívüli szervezetnél, amely az iskolával együttműködési megállapodást kötött:
a) egészségügyi
b) szociális és jótékonysági,
c) oktatási,
d) kulturális és közösségi,
e) környezet- és természetvédelemi,
f) katasztrófavédelmi,
g) óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel végzett
közös sport- és szabadidős,
h) az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési
területen folytatható tevékenység.
Javasoljuk, hogy a tanuló több területen végezzen tevékenységet.

Az 50 óra közösségi szolgálat teljesítésének megosztása:
5 óra felkészítő foglalkozás + 40 óra tevékenység a fent nevezett területeken +5 óra záró
foglalkozás = 50 óra közösségi szolgálat
Ezeket az órákat három tanévre (9-11. évfolyam) célszerű arányosan elosztani, amelytől
indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni.
A tanuló tanítási napokon alkalmanként minimum 1, maximum 3 óra közösségi szolgálatot
végezhet. Tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb 5 óra közösségi
szolgálat végezhető. Egy óra közösségi szolgálat 60 perces tevékenységet jelent, amelybe a
helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be.
A közösségi szolgálat teljesítéséről a tanuló köteles naplót (Közösségi szolgálati napló) vezetni,
amelyben rögzíti, mikor, hol, hány órában, milyen tevékenységet végzett, milyen tapasztalatokat
szerzett. A fogadó intézmény aláírással, pecséttel igazolja a tevékenység elvégzését. A napló a tanuló
tulajdonát képezi. Pontos vezetéséért, megőrzéséért ő a felelős. Elvesztés esetén pótlásáról ő
gondoskodik. Osztályfőnökének kérésére köteles átadni.
További információk:
http://kozossegi.ofi.hu/

