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Jelentkezési lap
iskolai közösségi szolgálatra
Alulírott

………………………………………………………………………………

tanuló

a(z) ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… iskola
………………………………… osztályos tanulója a ……………./……………… tanévben
az alábbi területeken kívánok eleget tenni a közösségi szolgálatnak:
a) ………………………………………………… területen ………………… órában
b) ………………………………………………… területen ………………… órában
c) ………………………………………………… területen ………………… órában
(tanévenként minimum egy, maximum három terület választható)

……………………………………
tanuló aláírása

Szülő, gondviselő nyilatkozata:
Alulírott ……………………………………………………………………………………..
nevezett tanuló szülője/gondviselője az iskolai közösségi szolgálat teljesítését a jelzett
területeken támogatom és tudomásul veszem.

……………………………………………
szülő, gondviselő aláírása
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Kedves Diákok!
A 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről előírja a középiskolás diákoknak – az érettségi
vizsga előfeltételeként – az 50 órás közösségi szolgálatot. Az érettségi vizsga megkezdéséhez a
közösségi szolgálat végzésének igazolását először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi
vizsga esetében kell megkövetelni. A közösségi szolgálat teljesítéséről az iskola igazolást állít ki
két példányban, melyből egy a tanulónál, egy az intézménynél marad.
Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.tv. A Nemzeti alaptanterv
kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.14.) kormányrendelet A nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII.31.) EMMI rendelet . A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. Tv.
Mi fogadható el közösségi szolgálat címen?
A köznevelési törvény szerint: 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." (Értelmező rendelkezés 4.§ (13.)
bekezdés)
A következő tevékenységi területek jönnek szóba:
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.

A közösségi szolgálatodról kötelező az önkéntes napló vezetése! Az igazolás csak a közösségi
szolgálati naplóval együtt érvényes, tehát azt az érettségiig meg kell őrizni!
A szolgálatodról beszámolót kell készíteni, ezért célszerű folyamatosan feljegyzéseket,
emlékeztetőket, fényképeket készítened. További információt az iskola honlapján és a
www.kozossegi.ofi.hu honlapon találtok.

