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Tájékoztató iskolai közösségi szolgálatról 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 animátori tevékenység. 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;
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-

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.

Kazincbarcika, 2021. szeptember 1.
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