Kedves Tanítványunk!
A közösségi szolgálattal azon szeretnénk változtatni, hogy olyan
szemlélettel lépj a felnőtt életedbe, hogy érezd a felelősséged, képes
legyél segítően tevékenykedni, a közösségért tenni. Közvetlen
hasznodra válhat e program, hiszen lehetőséged nyílhat megismerni
számos munkahelyet, tapasztalatokat szerezhetsz, megtudhatod,
melyek azok a területek, ahol megállod a helyed, esetleg ez által
könnyebben tudsz dönteni, milyen pályát válassz.
A közösségi szolgálat dokumentálása: A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni,
amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott. Az iskola
(iskolaváltoztatás esetén) a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két példányban,
amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad. A tanulónak minden hónap
első osztályfőnöki óráján be kell mutatnia az osztályfőnökének a közösségi szolgálati naplót. Az
osztályfőnök az iskolai koordinátorral egyezteti a közösségi szolgálat teljesítését, majd az
osztálynaplóba bejegyzi a teljesített órák számát.
Közösségi szolgálat helyszíne: A közösségi szolgálat kétféle helyszínen, a Zalaegerszegi
Szakképzési Centrum Munkácsy Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában (helyben) vagy
iskolán kívüli szervezetnél valósítható meg. Iskolán kívüli szervezetnél közösségi szolgálat
teljesítése csak abban az esetben igazolható, ha olyan szervezetnél végezte a tanuló, mellyel a
Zalaegerszegi Szakképzési Centrum együttműködési megállapodást kötött. Amennyiben a tanuló
olyan szervezetnél kíván közösségi szolgálatot végezni, amellyel az iskolának nincs megállapodása,
azt a tevékenység megkezdése előtt jeleznie kell az iskolai koordinátornál.

Javasoljuk:
 a naplóra vigyázz, és rendszeresen tartsd magadnál, amikor valamilyen tevékenységet
végzel, naprakészen vezesd, hiszen ezzel tudod majd igazolni, hogy teljesítetted a kötelező
ötven órát. minden alkalommal gondosan ügyelj, hogy igazolva legyen a teljesített időd.
 osztályfőnököd vagy az iskolai koordinátor segítségével tájékozódj arról, hogy az általad
választott iskolán kívüli szervezet kötött-e együttműködési megállapodást az iskoláddal.
Szerződés hiányában a teljesített órák nem fogadhatók el!
 a fogadószervezet részéről a közösségi szolgálat végzésének főbb szabályai be legyenek
tartva (alábbiakban láthatod őket), csak az ott meghatározott módon teljesített órák fogadhatók
el !
 arról se feledkezz meg az egyes tevékenységek végén, hogy lejegyezd, mivel
foglalatoskodtál, s ennek kapcsán mit tapasztaltál, milyen jó és rossz élményekben volt
részed, milyen gondolataid támadtak. Az sem baj, ha nem mindig pozitív dolgokat jegyzel le,
ez könnyen előfordulhat bárkivel. Miért is fontos ez? Azért, mert a koordináló tanárnak jelezni
kell, ha valami probléma adódott, azt megbeszélni, hogy segíteni tudjon és megoldásra
találjon.

forrás: http://kozossegi.ofi.hu/

A közösségi szolgálat teljesítésének főbb szabályai:
A közösségi szolgálat teljesítése során egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal,
hogy a helyszínre történő utazási idő nem számítható be a teljesítésbe.
A közösségi szolgálat tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás
időkeretben, nem tanítási napokon legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben végezhető.
Ezen belüli szabályok:
 Tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet 20 óra és
6 óra között nem végezhet.
 Tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes részére a közérdekű önkéntes tevékenység
befejezése és másnapi megkezdése között legalább tizennégy óra pihenőidőt kell biztosítani.






A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes által a közérdekű önkéntes tevékenységre
fordítható idő nem haladhatja meg:
o Tanítási szünet ideje alatt a napi három órát és a heti tizenkét órát,
o Tanítási időben a heti hat órát és
o tanítási napon a napi két órát.
o tanítási napon kívül a napi három órát.
A tizenhatodik életévét betöltött, de tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes által
a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg
o a heti tizennyolc órát.
o tanítási napon kívül és tanítási szünet ideje alatt a napi négy és fél órát
o tanítási napon a napi három órát
A tizennyolcadik életévét betöltött tanuló önkéntes által a közérdekű önkéntes
tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg
o tanítási napokon a három órát
o nem tanítási napokon az öt órát

A megvalósításhoz sok sikert kívánunk!

A közösségi szolgálat szervezői

forrás: http://kozossegi.ofi.hu/

