Kötelező Közösségi Szolgálat
Ismertető
A hatályos nemzeti köznevelésről szóló törvény nevelési-oktatási intézmények működéséről
és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló miniszteri rendelet, amelynek egyik új
eleme, hogy azoknak a középiskolásoknak, akik 2016. január 1-je után érettségiznek, ötven
órányi közösségi szolgálatot kell teljesíteniük. Közösségi szolgálatnak az a munka számít,
amelynek során a diák a saját helyi közössége javát szolgáló, anyagi érdektől független
tevékenységet folytat szervezett keretek között.
Ilyennek számít a katasztrófavédelmi, egészségügyi, szociális és jótékonysági, oktatási,
kulturális és közösségi, környezet- és természetvédelemi, óvodáskorú, sajátos nevelési igényű
gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős területen
folytatható tevékenység.
A fogadó intézményeknek egy együttműködési megállapodást kell az iskolával kötni és egy
’mentort’ kinevezni, aki a kapcsolatot tartja az iskola közösségi szolgálat koordinátorával.
Szerződés nélkül nem lehet közösségi szolgálatot teljesíteni. A gyerekeknek elsődlegesen egy
jelentkezési lapot kell kitölteni, amit a szülő, gondviselő hitelesít, majd menetközben a
szolgálat alatt, egy közösségi szolgálati naplót kell vezetnie a tapasztalatairól, élményeiről,
tevékenységéről, valamint ezek időpontjairól. A jelentkezési lapot és a közösségi szolgálati
naplót az iskola koordinátora adja a tanulóknak az osztályfőnök órán tartott tájékoztatón. A
továbbiakban az iskola kijelölt koordinátora tud napló betétlapok másolatáról és pótlapokról
gondoskodni.
Szolgálati idő

Tanítási napokon
14-16 év között
16 év felett

Tanítási szünetben

max. 2 óra/nap
max. 3 óra/nap
max. 6 óra/hét
max. 12 óra/hét
max. 4,5 óra/nap
max. 18 óra/hét

A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet 20 óra és 6
óra között nem végezhet.
A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes részére a közérdekű önkéntes tevékenység
befejezése és másnapi megkezdése között legalább tizennégy óra pihenőidőt kell biztosítani.

A fogadó szervezetek telephelyeire való utazásról a tanulásnak kell gondoskodnia. Sem az
iskola, sem a fogadó intézmények nem tudják az útiköltséget biztosítani.

A tanulók az első alkalommal az adott intézménynél egy fogadóórán vesznek részt, ahol
tájékoztatják őket a lehetséges feladatkörökről és annak biztonsági és munkavédelmi
információiról.
Közösségi Szolgálati Napló Minta
Sorszám
1.

Dátum

Órától óráig

Tevékenység

2016. április 23.

13.45-14.45
1 óra

fogadóóratájékoztatás,
információszerzés

14.30-16.00
1,5 óra

játékos
foglalkozás,
ötöztetés,
meseolvasás

Levéltár
2.

2013. április 24.
Pitypang óvoda

Élményeim,
tapasztalataim
Pl. Sok új dolgot
tudtam meg.

Pl. Élveztem a
gyerekekkel a
játékos
foglalkozást.

Ide Te írod a szerzett tapasztalataidat,
röviden.

Igazoló aláírás

PECSÉT

PECSÉT

Minden tanulónak javasolt, hogy keresse fel a helyi önkormányzatot, óvodát, iskolát,
plébániát, alapítványt vagy bármilyen fentebb említett tevékenységeket végző intézményeket
és kérjen elérhetőséget, majd azt adja oda az iskolai koordinátornak, aki a szerződéskötést
intézi. Természetesen csak abban az esetben, ha a fogadó intézmények listája között nem
szerepel még az a szervezet, ahol a diák szeretné tölteni az önkéntességét.
Iskolai Közösségi Szolgálat Koordinátor:
Holcz Gábor
Elérhetőség:
e-mail cím: holczgabor@gmail.com
További információt a közösségi szolgálat portálon találhatnak az interneten:
http://www.kozossegi.ofi.hu/

