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Közösségi szolgálat

A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok
N kt. 4.§ (15) közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló,
szervezett keretek között folytatott, anyagi érdekt l független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak
pedagógiai feldolgozása,
6.§ (4) Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.
N kt. 97.§ 2) A z érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását el ször a 2016.
január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni.
EMMI rendelet 133. § (1) Középiskolában meg kell szervezni a tanuló közösségi szolgálatának teljesítésével,
dokumentálásával összefügg feladatok ellátását
(2) A közösségi szolgálat keretei között
a) az egészségügyi,
b) a szociális és jótékonysági,
c) az oktatási,
d) a kulturális és közösségi,
e) a környezet- és természetvédelemi,
f) a katasztrófavédelmi,
g) az óvodás korú, sajátos nevelési igény gyermekekkel, tanulókkal, az id s emberekkel közös sport- és
szabadid s
területen folytatható tevékenység.
(3) A tanulót fogadó intézménynek a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott tevékenységi területen
minden esetben, a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben szükség szerint mentort kell
biztosítania.
A közösségi szolgálat helyszíne
Küls szervezet bevonásával végezhet tevékenységek:
Iskolán kívüli szervezet bevonásakor az Egry József KSZK és az adott iskolán kívüli szervezet
együttm ködési megállapodást köt. Közösségi szolgálat teljesítése csak abban az esetben
igazolható, ha olyan szervezetnél végezte a tanuló, mellyel kötött az Egry József KSZK
együttm ködési megállapodást. (A szervezetek listája iskolánk honlapján megtalálhatóak.)
Amennyiben a tanuló olyan szervezetnél kíván közösségi szolgálatot végezni, amellyel az
iskolának nincs megállapodása, azt a tevékenység megkezdése el tt jeleznie kell az
iskolavezetésnél.
EMMI rendelet 133.§ (9) e) az iskolán kívüli küls szervezet és közrem köd mentor bevonásakor az iskola és
a felek együttm ködésér l megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek
adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás id tartamát, a mentor nevét és feladatkörét.
A tanulót fogadó intézménynek az egészségügyi tevékenységi területen minden esetben, a
szociális és jótékonysági területen végzett közösségi szolgálat esetén szükség szerint mentort kell
biztosítania. A mentor biztosításának kötelezettségét, személyét a megállapodásban rögzíteni kell.
Küls szervezetnél végzett közösségi tevékenységet a küls szervezet képvisel je vagy a
megbízott pedagógus igazolhat. Az igazoló személyét a megállapodásban rögzíteni kell.
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Közösségi szolgálat dokumentálása
A tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitölteni. A jelentkezési lap
tartalmazza a jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét, idejét és a szül egyetért
nyilatkozatát (nagykorú tanuló esetén ez nem szükséges).
A közösségi szolgálatot végz tanuló köteles naplót vezetni, melyben rögzíti, hogy mikor,
hol, milyen id keretben, milyen tevékenységet folytatott. A tanulói naplók, osztályonként
összef zve a tanári szinten kerülnek elhelyezésre. A naplóban az elvégzett tevékenységet
az el z pontban felsorolt személyek aláírásukkal igazolják. Küls szervezetnél végzett
tevékenység esetén a szervezet képvisel je által kiállított és aláírt igazolás is elfogadható,
amit a naplóhoz csatolni kell, és a naplóba az osztályf nök átvezet.
A fenti igazolások alapján az osztályf nök az osztálynaplóban dokumentálja a közösségi
szolgálat teljesítését. (záradék: Igazolom, hogy a tanuló a
../
tanévben
.. óra
közösségi szolgálatot teljesített.)
Az osztályf nök minden évben a bizonyítványban és a törzslapon dokumentálja, hogy az
adott tanévig a tanuló hány óra közösségi szolgálatot teljesített (záradék: Igazolom, hogy a
tanuló a
../
tanévig
.. óra közösségi szolgálatot teljesített.)
A közösségi szolgálat teljesítésekor a az osztályf nök a törzslapon ezt igazolja (záradék: A
tanuló teljesítette az érettségi bizonyítvány kiadásához szükséges közösségi szolgálatot.)
A tanulói jogviszony megsz nésekor, valamint a rendes érettségi vizsga megkezdésekor az
iskola igazgatója két példányban igazolást állít ki a közösségi szolgálat teljesítésér l,
amelyb l egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad.

Mellékletek: (iskolánk honlapjáról letölthet dokumentumok)
1.) Együttm ködési megállapodás
2.) Jelentkezési lap
3.) Napló a közösségi szolgálat teljesítésér l
4.) Igazolás
5.) Szül i nyilatkozat
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