
 A tanulóknak a 9–11. évfolyamon lehetőség szerint három tanévre, arányosan 

elosztva kell a közösségi szolgálatot teljesíteniük. Az 50 órán belül a koordináló 

pedagógus (osztályfőnök) adott tanulónál legfeljebb 5 óra felkészítő (9. évfolyamon) 

illetve 5 óra záró foglalkozást tarthat (10., 11., 12. évfolyamon tanév elején). 

 A közösségi szolgálat az intézményben meghatározott munkaköri feladatok ellátására 

nem irányulhat. 

 IDŐKERET: A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése       

tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás,  

VÁLTOZÁS: tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb  

ötórás időkeretben végezhető. (1 órán 60 perc értendő) 

A tanuló kora továbbra sem mérvadó a fenti szabályozás minden tanulói 

jogviszonyban közösségi szolgálatra kötelezettre  igaz. 

 Az utazási idő nem számítható bele az 50 órába. 

 A tanulónak tanévre szóló jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a 

tervezett tevékenység területét, idejét és a szülő egyetértő nyilatkozatát 

 A tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíteni kell: hol, mikor, milyen 

időkeretben, milyen tevékenységet végez. A naplót a fogadó intézménytől az arra 

meghatalmazott személy írja alá és pecséttel látja el. Fontos, hogy 5 óra záró, 

reflexiót tartalmazó óra is meglegyen. 

 A KRÉTÁBAN és a törzslapon is dokumentálni kell a közösségi szolgálat 

teljesítését, valamint a szolgálat teljesítése a bizonyítványban (egyébként nem adható 

ki számára az érettségi bizonyítvány) is rögzítésre kerül.  

 Az iskola a teljesítésről igazolást állít ki 2 példányban, abban az esetben, ha a tanuló 

valamilyen oknál fogva intézményt vált, ill. az 50 óra teljesítése után legkésőbb az 

érettségi vizsgaidőszakig. 

 Az iskola a fogadó szervezettel együttműködési megállapodást köt, mentort igénylő 

programok esetén kötelező (egészségügy és a szociális terület speciálisan 

szakértelmet igénylő területein). Érdemes ugyanakkor mindkét fél biztonsága 

érdekében írásban rögzíteni, hogy hány órában, mikor, hány diák, milyen 

tevékenységeket végez.  

A fogadó intézmények részéről fontos a speciális, a tanuló által végzett 

tevékenységhez kapcsolódó baleset-, tűz- és munkavédelmi oktatás megtartása.  

Tájékoztatás 

 A tanulók tájékoztatása  

- osztályfőnök és/vagy a kapcsolattartó által az osztályfőnöki órán, 

- az iskolai honlapon (www.bajabela.hu) 
- az iskolában erre a célra kialakított faliújságon történik.  

A tanulók önként választhatják ki, milyen tevékenységet szeretnének végezni. 
 

 A szülők tájékoztatása: szülői értekezleten, fogadóórán és a iskolai honlapon 

(www.bajabela.hu) 
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Fogadó szervezet  

 Fogadó külső szervezet nem lehet: 

érdekvédelmi, képviseleti vagy politikai szervezet, amely különben fogadhat 

önkénteseket. 

Üzleti jellegű tevékenység, haszonszerzés nem lehet része a közösségi szolgálati 

tevékenységnek.  

 Fogató szervezet választásánál fontos a részrehajlás mentesség elvének érvényesülése. 

A tanuló a közvetlen hozzátartozójánál, annak közvetlen munkahelyén nem végezhet 

közösségi szolgálatot. 

Helyszínek:  

Közösségi szolgálat helyben, a Gimnáziumban és külső szervezet (listáját és az 

elérhetőségeket itt találja) bevonásával  végezhető .  

- Közösségi szolgálat a Bélában 

 könyvtárban leltározásban segítés (egyszerre 2 tanuló)  

augusztusban tankönyvek szétválogatás (10-12 tanuló) 

igazoló: könyvtáros 

 szertárak, térképek rendbetétele szaktanár irányításával (biológia, fizika) 

2 tanuló - igazoló: szaktanár 

 Városi kulturális műsorban, megemlékezésen (okt. 6., 23., febr. 25., márc.15., 

június 4.) való részvétel (segítő, szereplő, énekkari tag) – igazoló:  igazgató vagy 

szaktanár 

 Városi sportrendezvényen (atlétika) segéd verseny-bírói feladatok (tavasszal 1-3 

alkalom, kb. 10 fő) – igazoló: Siposné Cserjés Mária testnevelő 

 iskola által rendezett konferencián (TUDOK) való részvétel illetve segítés – 

igazoló: igazgató 

 BÉLÁS zenedélutánon való részvétel, segítés  
igazoló: igazgató 

 Bélás csónakház (nyáron) 20-25 fő részére ad lehetőséget  
igazoló: Masa György 
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