A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRA VONATKOZÓ FONTOSABB SZABÁLYOK
A törvényi előírások:
 A középiskola a 9–12. évfolyamos tanulói számára lehetőség szerint arányosan
elosztva szervezi meg vagy biztosít időkeretet a legalább ötven órás közösségi
szolgálat teljesítésére, amelytől azonban indokolt esetben a szülő kérésére el lehet
térni. (nyelvvizsgára készül, élsportoló versenyére készül, akkor az adott tanévben
kevesebbet is szolgálhat stb.)
 A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az ötven órán
belül – szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb öt órás felkészítő, majd
legfeljebb öt órás záró foglalkozást tart.
 A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati
idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem
számítható be a teljesítésbe.
 A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése alkalmanként
legkevesebb egy, legfeljebb háromórás időkeretben végezhető.
 tanítási szünet ideje alatt a napi három órát és a heti tizenkét órát,
 tanítási időben a heti hat órát és
 tanítási napon a napi két órát.
 tanítási napon kívül a napi három órát.
 A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes közérdekű önkéntes
tevékenységet 20 óra és 6 óra között nem végezhet.

Jelentkezési lap
A tanuló a Jelentkezési lap (lásd melléklet) kitöltésével, az általa választott tevékenység(ek)
/maximum 3/ megjelölésével jelzi az iskolának a közösségi szolgálatra való jelentkezését az
adott tanévben, melyet a szülő jóváhagyó aláírásával kell beadni, illetve lehet befogadni.
A közösségi szolgálat keretei között az alábbi területeken folytatható tevékenység:
a) az egészségügyi,
Egészségügyi tevékenységek kórházban vagy egészségügyi intézményekben A kórházi
közösségi szolgálati program célja a meghatározott kereteken belüli fizikai, lelki
segítségnyújtás a kórházban gyógykezelés és ápolás céljából tartózkodó betegek számára.
b) a szociális és jótékonysági,
— idős emberek segítése egyénileg otthonukban (sétáltatás, bevásárlás, beszélgetés, közös
főzés, takarítás, udvar rendbe tétele, favágás stb.);
— idős emberek támogatása szociális intézmény keretei között (sétáltatás, beszélgetés,
szoba rendezése, étkezésben segítés, ágynemű áthúzása);
— felolvasás, beszélgetés, egyéb, a mentális egészséget támogató tevékenységek;
— egyéb szociális tevékenység.

c) az oktatási,
— korrepetálás alsóbb évfolyamokon, gyermekotthonban, sajátos nevelési igényű
intézményben;
— bölcsődékben, óvodákban a mindennapi tevékenységekben, játékokban való részvétel;
— oktatás idősek számára (például számítógép-használat, nyelvtanítás);
— egyéb oktatási tevékenységek.
d) a kulturális és közösségi,
— kulturális intézményekben múzeumpedagógiai vagy egyéb szolgálat elvégzése;
— közösségi tevékenységek: katonasírok gondozása;
— közgyűjteményben önkéntes feladatok ellátása;
— bölcsődékben, óvodákban, idősek otthonában stb. kulturális program szervezése (például
bábjáték, amatőr színielőadás, versmondás, prózafelolvasás, mesemondás, éneklés).
e) a környezet- és természetvédelemi,
— A környezet- és természetvédelmi tevékenységek szervezhetők nemzeti parkokban,
erdészetekben, környezet- és természetvédelemmel foglalkozó civil és más szakmai
szervezeteknél, továbbá önkormányzatoknál.
f) a katasztrófavédelmi,
Katasztrófavédelmi tevékenység (felöleli a polgári védelmi tevékenységeket is) Az e
tárgykörbe tartozó tevékenységek olyan jellegűek, melyek kapcsán a helyi
katasztrófavédelmi szervekkel kell felvenni a kapcsolatot.
g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel
közös sport- és szabadidős tevékenység
— közös programok nehézséggel élő kortársakkal; bölcsődésekkel, óvodásokkal, idős
emberekkel: sport, kézművesség, játék, főzés, egyéb közös programok;
— életinterjú készítése idős emberekkel;
— közös programok (ünnepek, kézművesség, játék, farsang, közös műsor kialakítása, közös
sütés, fodrászat).
h) az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és balesetmegelőzési területen folytatható tevékenység.
A tanulót fogadó intézménynek az a) és h) pontjában meghatározott tevékenységi területen
minden esetben, a b) pontjában meghatározott esetekben szükség szerint mentort kell
biztosítania.

Közösségi szolgálati napló
A közösségi szolgálat teljesítését a tanulók a közösségi szolgálati naplójukban vezetik, amely
alapján nyomon követhető, mikor, hol, mennyi időt fordítottak a különböző feladatok
ellátására. A napló további fontos részét képezi, hogy a tanuló leírja a tapasztalatait,
élményeit, magát a tevékenységet.

Bizonyítvány
Amennyiben a tanuló bizonyítványában nem szerepel az 50 órás közösségi szolgálat
igazolása, a tanuló számára nem adható ki az érettségi bizonyítvány.

Igazolás a közösségi szolgálat teljesítéséről
Az iskola abban az esetben állít ki igazolást a közösségi szolgálat teljesítéséről, ha a tanuló
valamilyen okból intézményt vált, vagy másik intézményben érettségizik. Az igazolás arról
szól, hogy az intézményváltásig a tanuló hány órát teljesített.
A közösségi szolgálat elvégzéséről szóló dokumentumot addig kell megőriznie a tanulónak,
míg nappali iskolarendszerű oktatásban részesülhet, illetve érettségi vizsgát tehet. A
szolgálat elvégzése a bizonyítványban rögzítésre kerül.

