

2016 január elseje után az érettségi vizsga bizonyítvány kiadásának feltétele 50
óra „közösségi szolgálat” elvégzésének igazolása.
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A köznevelési törvény [4. § (15)] szerint a „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”.
A köznevelési közösségi szolgálat keretei között folytatható tevékenységek területei:
o a) egészségügyi,
o b) szociális és jótékonysági,
o c) oktatási,
o d) kulturális és közösségi,
o e) környezet- és természetvédelemi,
o f) polgári és katasztrófavédelmi
o g) közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű
gyermekekkel, idős emberekkel,
o h) az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és
baleset-megelőzési területen folytatható tevékenység.
Közösségi szolgálat csak annál a Szervezetnél kezdhető meg, amelyikkel az
iskola együttműködési megállapodást kötött.
A tevékenységet a tanulók önkéntesen választják az iskola közvetítette lehetőségek
közül, de a tanulók is javasolhatnak fogadó szervezetet.
Ha a tanuló olyan Szervezetnél szeretnél tevékenykedni, amelyikkel az iskolának még
nincsen megállapodási szerződése, akkor a Szervezet pontos nevével és
elérhetőségével keresse meg az iskolai főkoordinátort, aki felveszi velük a kapcsolatot.
50 óra teljesítése kötelező, ebből legfeljebb 5 óra felkészítő majd végezetül 5 óra záró
foglalkozás tartható.
Az iskolánk a 9-12. évfolyamos tanulói számára szervezi meg a legalább ötven órás
közösségi szolgálatot, lehetőség szerint arányosan elosztva, legkésőbb az utolsó tanév
kezdetéig. A tanulók több fogadó szervezetnél is kitölthetik a kötelező idejüket.
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 tanuló tanítási napokon alkalmanként legkevesebb
egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy,
legfeljebb ötórás időkeretben végezheti a tevékenységet.
A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy
mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.

