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Közösségi szolgálat az Nkt.-ben
„Szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének
javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi
érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és
annak pedagógiai feldolgozása.”
A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi
vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének
feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének
igazolása, kivéve
 azon

sajátos nevelési igényű tanulókat, akiket a szakértői
bizottság javaslata alapján a közösségi szolgálat alól az
igazgató határozatban mentesített.

A közösségi szolgálat területei a Házirend alapján
 egészségügyi,
 szociális

és jótékonysági,
 kulturális és közösségi,
 környezet- és természetvédelmi,
 óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekek,
tanulók,
 idős emberekkel közös sport- és szabadidős
terület

Megvalósítás


A középiskola a 9–11. évfolyamos tanulói számára lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva
szervezi meg vagy biztosít időkeretet a legalább ötven órás közösségi szolgálat teljesítésére, amelytől azonban
indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni.



A 9. évfolyamon az első félévben az igazgató által megbízott koordináló pedagógus 5×60 perc tanórán kívüli
felkészítő foglalkozást tart a diákoknak. A 9. évfolyam végéig minimum 10 óra közösségi szolgálat
teljesítendő. A 10. évfolyamon a tanév végéig minimum 15, a 11. évfolyamon májusig minimum 15 óra
közösségi szolgálat teljesítendő. A 11. évfolyamon a tanév végén (májusban-júniusban) a koordináló
pedagógus 5×60 perces záró foglalkozást tart.



A programok megvalósulását, a szervezési feladatok ellátását az igazgató által megbízott koordináló pedagógus
segíti.



Szorgalmi időszakban, azaz tanítási napokon minimum 1, maximum 3 óra teljesíthető, tanítási szünetekben
minimum 1, maximum 5 óra igazolható.

A tanuló feladatai
Jelentkezési

lap kitöltése,
A választott tevékenység megjelölése, melyet a
szülő egyetértő nyilatkozatával együtt kell
beadni.
Saját közösségi szolgálati naplóját naprakészen
vezeti,
melyet
az
osztályfőnök
havi
rendszerességgel ellenőriz.

További lehetőségek
A

szülőknek (a bejáró diákok szüleinek) arra is van
lehetőségük, hogy saját maguk keressenek (a lakhelyhez
közeli) olyan szervezetet, ahol a közösségi szolgálatot a
gyermekük teljesíteni fogja. Ezen igényüket a szülők az
intézményi koordinátornak írásban jelzik.

„A tanuló teljesítette
a rendes érettségi vizsga
megkezdéséhez szükséges
közösségi szolgálatot.”
(47. záradék 20/2012. EMMI) Törzslap

