
 

Tájékoztató iskolai közösségi szolgálatról mentorok részére 

Tisztelt Mentor! 

 

Az iskolai közösségi szolgálat keretében a Szalézi Szent Ferenc 

Gimnázium megköszöni Önnek, hogy az előzetes megállapodás értelmében az 

ide látogató, idén 9-11. évfolyamos tanulóink Önöknél végezhetik 

szolgálatukat. Számunkra különösen fontos, hogy a fiatalok a kötelezettségen 

túl ráérezzenek az önkéntes munka, a „Jót tenni jó!” tapasztalatának örömére, 

ami megfelel katolikus és szalézi iskolánk profiljának is.  

A közösségi szolgálat idején a tanulók kötelességei: 

- bejelentkezés-kijelentkezés és regisztráció a mentornál a szolgálat elkezdésekor 

és befejezésekor (jelenléti ív); 

- a mentor előzetes tájékoztatásának meghallgatása és az ennek megfelelő 

feladatvégzés; 

- a tanuló egy napon legalább egy, de legfeljebb három óra tevékenységet 

végezhet; 

- a tanulónak naplót kell vezetnie a tevékenységéről, melyet a mentor a 

foglalkozás végén aláírásával hitelesít; 

- megadtuk önnek a szolgálatot végző diákok telefonszámát is; javasoljuk, hogy 

alkalmi értesítés esetére minden önnél szolgálatot végző diák adja meg 

egymásnak is a telefonszámát, így szükség esetén – pl. alkalmi munkavégzés - 

egymást is tudják értesíteni, a mentornak csak egy „telefonos láncot” kell 

elindítania. 

- amennyiben a tanuló nem tud elmenni az egyik megbeszélt szolgálati időpontra 

jelezze ezt a mentorának (pl. mobiltelefonon, üzenve megbízható szolgálati 

társával…), de nem kell hoznia szülői igazolást; természetesen más 

alkalommal kell pótolja az elmaradását. 

 

Kapcsolattartás a mentorral: 

- a jelenléti íveket a vezetőtanárok a félév lezárását megelőzően 

lemásolják 

- bármilyen kérdés esetén a közösségi szolgálat szervezéséért felelős vezető  

o Polonkainé Baksy Katalin munkaközösség-vezető, 30-566-9794 

o az iskola telefonszáma: 510-050 

 

Kazincbarcika, 2016. szeptember 26. 

 

Tisztelettel: 

                                                                                Polonkainé Baksy Katalin  

                                                                  közösségi szolgálatért felelős tanár 

 

A jelentkezés után eljuttatjuk Önhöz  

az Önnél közösségi szolgálatot végző tanulók nevét és telefonszámát. 



Tájékoztató közösségi szolgálatot végző tanulóknak, szüleiknek 

 

Kedves Tanuló!  

 

Az idei évtől fogva az új köznevelés törvény értelmében minden diáknak az 

érettségi feltételeként 50 órás iskolai közösségi szolgálatot kell teljesítenie. Európai uniós és 

amerikai példákat tekintve ez nem meglepő. Így lehetőséged nyílik olyan feladatot választani, 

amelynek keretében megtapasztalod, milyen is viszonylag hosszabb ideig, rendszeresen jót 

cselekedni. Meg fogod látni, hogy ez valamelyest fáradsággal jár, de még több az öröm 

benne. Az ilyen, ellenszolgáltatás nélkül végzett szolgálat mindenképpen hozzájárul az ember 

lelki fejlődéséhez. A szalézi világban – mindenféle állami rendelkezésektől függetlenül is– 

számos fiatal vállalja önként az animátori, segítői szolgálatot egész tanévben, még többen a 

vakáció ideje alatt. Ők elsősorban gyerekeknek, fiataloknak szerveznek programokat, és 

néhányan vannak, akiknek már szinte életformájukká vált az animátorkodás. Ide is 

bekapcsolódhatsz, de ez nem kötelező.  

 Az iskolai közösségi szolgálat keretében igyekszünk széles választékot kínálni: idősek, 

betegek, gyermekek irányában is. 

A szolgálat megválasztásának szempontjai: 

- Bár a szolgálatvégzést csak az érettségi megkezdését megelőzően kell teljesíteni, 

iskolánkban a 9. és 10. évfolyam idejét jelöltük ki erre, a 11. és 12. évfolyam idején ugyanis a 

fakultációk, a nyelvvizsgákra és az érettségire való készülés oly mértékű többlet terhet 

jelentenek, hogy oda bajosan lehetne beilleszteni az ilyen elfoglaltságot.  

- A szolgálat 50 órája így két év alatt teljesítendő, de aki képes rá, teljesítheti egy év alatt is, 

de csak a 9. évfolyamon. Javasoljuk a 9-10. évfolyamon a 25-25 óra teljesítését, de ettől el 

lehet térni, mivel a bizonyítványban feltüntetjük a tanév során elvégzett közösségi szolgálati 

órák számát. A 9. évfolyamon legalább 20 órát kell teljesíteni.  

- a szolgálatok közül lehetőleg olyat válasszál, amit szívesen végeznél, ezért előre jól fontold 

meg; aki pl. kórustag lehetőleg válassza a 9. sorszámút, mivel az iskolaidőn kívüli föllépések 

szolgálatnak számítanak; 

- egyféle szolgálatban – az alkalmi szolgálat kivételével – legalább 10 órát el kell eltölteni; ha 

szeretnél változtatni, akkor 10 óra elvégzése közelében jelezz a vezetőtanárnak, akivel 

egyeztetés után és lehetőség szerint (pl. van hely) lehet másik szolgálatra átmenni; 

- a közösségi szolgálat keretében próbálj ki két féle különböző foglalatosságot. 



A feltételek: 

- felkészülés, előzetes feladat-megbeszélés a vezetőtanárral; ez beleszámít a szolgálat 

időtartamába; 

- egy szolgálati óra 60 perc (nem 45), amibe nem számít bele az utazás; 

- a tanuló egy napon legalább 1, de legfeljebb 3 óra tevékenységet végezhet; 

- beszámítható közösségi szolgálatnak az a tevékenység minősül, amit a választási 

lehetőségek lapján föltüntettünk; 

- bejelentkezés-kijelentkezés és regisztráció a mentornál a szolgálat elkezdésekor és 

befejezésekor (lásd jelenléti ív); 

- a mentor előzetes tájékoztatásának meghallgatása és aszerint történő feladatvégzés 

- a közösségi szolgálat során a tanuló köteles naplót vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, 

hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott. A napló formanyomtatványát a 

szolgálat megkezdése előtt a tanulónak átadjuk. A naplót kézírással kell vezetni. A tanuló a 

naplót a félév lezárása előtt bemutatja az osztályfőnökének, aki azt összeveti a mentortól 

bekért jelenléti ívvel, majd láttamozza és visszaadja.  

Jelentkezés 

- Az ismertető utáni napokban – a közösségi szolgálati ajánlatok megismerése után – föl kell 

iratkozni a választott szolgálat jelentkezési lapján János atyánál vagy Polonkai tanárnőnél. 

Egy szolgálatra addig lehet feliratkozni, amíg az adott helyek ott be nem telnek. Ha betelt, 

akkor más szolgálatot kell választani.  

- Mind a két félévre kell választani egy-egy szolgálatot. Lehetőség van arra is, hogy a tanuló 

már az 1. félév folyamán elkezdje a 2. félévi követelmények teljesítését is.  

 

Kazincbarcika, 2016. október 2.                

 

Polonkainé Baksy Katalin  

közösségi szolgálatért felelős pedagógus



 

Közösségi szolgálatot választó lap a 2016/2017-es tanévre 

 

…………………………………………………………… (név) ……..osztály tanuló számára 

 

A „Tájékoztató közösségi szolgálatot végző tanulóknak” c. dokumentum ismeretében a 

következő közösségi szolgálatokat választom, melyek keretében az idei tanévben legalább 20 

órát teljesítek:  

 

I. félévre:  

a tevékenység sorszáma: …… tevékenység: …………………………………….………. 

II. félévre:  

a tevékenység sorszáma: …… tevékenység: ………………………………………………. 

 

Amennyiben az első két választott szolgálat helyei már beteltek a következőt választom:  

I. félévre:  

a tevékenység sorszáma: …… tevékenység: ……………………………………………….. 

II. félévre:  

a tevékenység sorszáma: …… tevékenység: ……………….……………………………… 

 

2016. október hó ……. 

 

                                                       a tanuló aláírása:…………………………… 

 

Gyermekem közösségi szolgálati választását tudomásul vettem: 

 

                                            a szülő aláírása:……………………..…………… 

 

 

(Ez a lap jelentkezésként leadandó Polonkai tanárnőnél) 

 

 

 


