Közösségi szolgálat

2016/2017. tanév

Köznevelési törvény 2011. CXC. 4. § (15): A „közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi,
a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől
független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása”.
Köznevelési törvény 2011. CXC. 6.§ (4) szerint az érettségi vizsga megkezdésének feltétele:
 50 óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.
Területei: az egészségügyi, a szociális és jótékonysági, az oktatási, a kulturális és közösségi, a
környezet- és természetvédelemi, a katasztrófavédelmi, az óvodás, sajátos nevelési igényű
gyermekekkel, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős tevékenység. A törvényben
meghatározott területeken kívül az iskola is lehetőséget biztosít a tanulók közösségi szolgálatának
teljesítéséhez iskolai rendezvények keretében is.
Teljesítése: A 9–11. évf. tanulói számára lehetőleg 3 tanévre, elosztva szervezi a legalább az 50
órás közösségi szolgálat teljesítését.
 Az 50 órán belül – max. 5-5 órás felkészítő, majd záró foglalkozás
 A közösségi szolgálat körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő
értendő (a helyszínre utazás és a hazautazás ideje nem számítható be).
 A közösségi szolgálat alkalmanként min. 1, max. 3 órás időkeretben végezhető.
 16 éves kor alatt naponta 3 órát és hetente 12 órát tevékenykedhet a tanuló
1 nap pihenéssel
 16 és 18 éves kor között 4 és fél órát lehet naponta tevékenykedni, hetente
összesen 18 órát
 A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni (mikor, hol, mit,
mennyi) tevékenységet folytatott.
Dokumentálás:
 a tanulónak jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a megvalósítás
tervezett helyét és a szülő egyetértő nyilatkozatát.
 Együttműködési megállapodás megkötése szükséges az iskola és fogadó szervezet
között. A megállapodás két eredeti példányban készül, egy darab az iskolánál, egy
darab a Szervezetnél marad. (együttműködési megállapodással rendelkező
szervezetek)
 az osztálynaplóban, bizonyítványban és a törzslapon az osztályfőnöknek
dokumentálnia kell a tanév során teljesített óraszámokat, majd a közösségi
szolgálat teljesítését,
 az iskola a teljesítéséről igazolást állít ki.
A tevékenység közhasznú, általa a tevékenységet végző személy, és környezete többé és
értékesebbé válik, mindenki olyan értékek birtokába jut, amelyek erősítik a közösségi
elköteleződés és felelősségvállalás tudatát, a későbbi élethelyzetekben vagy
munkakeresésben fontos előnyöket biztosíthat.
 A tanulók készségeit és kompetenciáit fejlesztő pedagógiai eszköz.
 Hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók megismerjék a közösségben való tevékenykedés
erejét. Az így szerzett tudásukat életük során jól hasznosíthatják.
 Az iskolai közösségi szolgálat sokféleképpen megvalósítható, mely a közösség érdekét
is szolgálja az egyén személyiségének fejlesztése mellett.
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