Kedves Szülők!
Bizonyára értesültek a médiából vagy olvastak arról, hogy a 2016. január 1-je után
érettségiző középiskolai diákoknak kötelező 50 órás közösségi szolgálatot kell teljesíteni
Nonprofit Szervezeteknél. Ez az érettségi vizsgára bocsátás egyik feltétele.
Iskolánk fel tud ajánlani néhány fogadó intézményt, de van lehetőség arra is, hogy a diákok
„hozzanak” fogadó Intézményeket. Ebben az esetben kérniük kell az iskolavezetés
jóváhagyását. Várjuk a gyerekek (és a szülők) javaslatait, hogy milyen feladatokat látnak
célszerűnek, amelyeket szívesen végezhetnének.
A fontos az, hogy amit kitalálnak, és az iskolavezetés jóváhagyását megszerzik hozzá, eleget
tegyen a törvényben foglalt meghatározásnak.
A köznevelési közösségi szolgálat keretei között folytatható tevékenységek területei:
egészségügyi / szociális és jótékonysági / oktatási / kulturális és közösségi / környezet- és
természetvédelemi / polgári és katasztrófavédelmi / közös sport- és szabadidős tevékenység
óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, idős emberekkel.
Évfolyamok:
A középiskola a 9–11. évfolyamos tanulói számára lehetőség szerint három tanévre,
arányosan elosztva szervezi meg, vagy biztosít időkeretet a legalább ötvenórás közösségi
szolgálat teljesítésére, amelytől indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni.
Időkeret felosztása:
A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az ötven órán belül –
szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb ötórás felkészítő, majd legfeljebb ötórás záró
foglalkozást tart. A közösségi szolgálat teljesítése során egy órán hatvan perc közösségi
szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre történő utazási idő nem számítható be a
teljesítésbe. A közösségi szolgálat helyszínén alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb
három órás időkeretben végezhető a tevékenység.
A közösségi szolgálat dokumentálása:
A közösségi szolgálat során a tanuló köteles naplót vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor,
hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.
A közösségi szolgálat középiskolai dokumentálásának kötelező elemei:
- a Tanulói jelentkezési lap, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés
tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő, gondviselő egyetértő
nyilatkozatát,
- az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két példányban, amelyből egy
példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad,
- az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek
együttműködésről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást
aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét
és feladatkörét.
Térbeli korlátozás:
A közösségi szolgálat az iskola székhelyén vagy a tanulók lakókörnyezetében, legfeljebb 30
kilométeres körzeten belül szervezhető meg. Az alábbi helyeken tanulóink már jártak:

1. Százszorszép Óvoda -Debrecen
2. Ibrányi Református Egyházközség
3. Aranykezek Egészségnevelő Közhasznú Egyesület - Debrecen
4. Grandpharma Kft. Hajdúböszörmény
5. Szentháromság Gyógyszertár, Hajdúböszörmény
6. Pacsi Kutyamenhely Alapítvány
7. Tiszamenti Regionális Vízművek zRT.
8. Nagyhegyesi Művelődési Ház
9. Patika 62 BT. Komádi
10. Derecskei Városi Művelődési Központ és Könyvtár
11. Zajti Ferenc Kulturális Központ - Újfehértó
12. Téglás Városi Sportegyesület
13. Nyíracsádi Görögkatolikus Ifjúsági Egyesület
14. Kabai Óvoda
15.Benedek Elek Óvoda, Ebes
16. Egyesített Óvoda és Bölcsőde, Balmazújváros
17. Szociális Szolgáltató Központ, Komádi
18. Dancs Lajos Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Nagyecsed

