5. számú melléklet
Iskolai Közösségi Szolgálat formái és adminisztratív feladatainak
szabályzata
A program meghatározása:
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”.
A program célja:
• Sokszínű társadalmunk még befogadóbbá és egyben emberibbé váljon.
• A 14-18 éves korosztály – melynek kiemelkedő szerepe lehet ebben – megfelelő
felkészítése.
• Fejleszteni a tanulók kompetenciáit: pl. kritikus gondolkodás; érzelmi intelligencia;
önbizalom; felelősségvállalás; felelős döntéshozatal; szociális érzékenység;
együttműködés; empátia; konfliktuskezelés, stb.
• A pályaorientációban is fontos szerepe lehet.
A program jogszabályi háttere:
• 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről.
• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény.
• A NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 04.) Korm.
Rendelet.
• A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet.
Az iskola ezzel kapcsolatos feladatai:
- Középiskolában meg kell szervezni a tanuló közösségi szolgálatának teljesítésével,
dokumentálásával összefüggő feladatok ellátását.
- A közösségi szolgálat keretei között
a)az egészségügyi,
b)a szociális és jótékonysági,
c)az oktatási,
d)a kulturális és közösségi,
e)a környezet- és természetvédelemi,
f)a katasztrófavédelmi,
g)az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel
közös sport- és szabadidős területen folytatható tevékenység,
h) egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési
területen folytatható tevékenység.
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- Az iskola a 9–11. évfolyamos tanulói számára lehetőség szerint három tanévre, arányosan
elosztva szervezi meg vagy biztosít időkeretet a legalább ötven órás közösségi szolgálat
teljesítésére.
- A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló oktató az ötven órán belül
legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt órás záró foglalkozást tart.
- 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 alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás
időkeretben végezhető.
Időkeretre vonatkozó előírások:
- 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.
Dokumentálás
A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként
• a tanuló a Jelentkezési lap kitöltésével, az általa választott tevékenység(ek)
megjelölésével jelzi az iskolának a közösségi szolgálatra való jelentkezését, melyet a
szülő jóváhagyó aláírásával kell beadni, illetve lehet befogadni;
• a tevékenység követésére a tanuló közösségi szolgálati naplóját naprakészen kell
vezetni, intézményi szinten is nyomon kell követni (naplóban, e-naplóban);
• a közösségi szolgálat teljesítését folyamatosan vezetni kell a tanuló tanulmányi
előmenetelének rögzítésére szolgáló iskolai dokumentumokban: bizonyítvány és
törzslap erre vonatkozó rovatában;
• az iskola abban az esetben állít ki igazolást a közösségi szolgálat teljesítéséről, ha a
tanuló valamilyen okból intézményt vált tanév közben, vagy másik intézményben
érettségizik. Az igazolás két példányban készül, melyből egy a tanulónál, egy az
intézménynél marad; és amely arról szól, hogy az intézményváltásig a tanuló hány
közösségi szolgálatos órát teljesített.
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