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Eötvös József
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiuma

“Az élet egyik legszebb jutalma, hogy miközben az ember másokon
segít, egyben önmagán is segít.”
(Ralph Waldo Emerson)

Napló
a közösségi szolgálat teljesítéséhez

…………………………………………………………..

Önkéntes
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Tájékoztató a közösségi szolgálattal kapcsolatos rendelkezésekről:















A rendeletben meghatározott közösségi szolgálat keretei között egészségügyi, szociális és jótékonysági, oktatási, kulturális és közösségi, a környezet-és természetvédelmi, a katasztrófavédelmi, az óvodás korú, sajátos nevelésű igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös
sport-és szabadidős területen folytatható tevékenység (133.§ (2))
Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra közösségi szolgálat teljesítése (Nkt.)
A koordináló pedagógus 50 órán belül- szükség szerint a mentorral közösen legfeljebb 5 órás felkészítő, majd legfeljebb 5 órás záró foglakozást tart. (133.§ (5))
A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálat értendő azzal,
hogy a helyszínre utazás és a hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe. (133.§ (6))
A szolgálat alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás időkeretben végezhető (133.§
(7))
A tanuló a naplót köteles vezetni (133.§ (8)), amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben, és milyen tevékenységet folytatott.
A tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi
szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett tényét és idejét, valamint a szülő
egyetértő nyilatkozatát. (133.§ (9)a))
Az iskola a közösségi szolgálat teljesítését is ezen a dokumentumon igazolja
A közösségi szolgálat igazolását az osztálynapló, bizonyítvány, majd az érettségi törzslap is tartalmazza.
Fontos, hogy saját magad is kezdeményezheted a munkát és saját döntésed, hogy melyik ajánlott
tevékenységet választod. Minden feladatra legyél felkészült, vigyázz magadra, és kérdezz, ha valamiben segítség kell.
Az 50 órás közösségi szolgálat teljesítésekor egy rövid beszámolóval értékeld az élményeidet, tapasztalataidat!

Az iskola elvárásai:
 Pontos megjelenés
 Precíz, mintaértékű munkavégzés
 A koordinátor utasításainak betartása
 A munkanapló pontos vezetése
 Kulturált példamutató viselkedés
 Iskola hírnevének öregbítése

A fogadó intézmény köteles biztosítani:
 Biztonságos munkavégzést
 Tájékoztatást, irányítást, ismeretek megszerzését
 Szakszerű felügyeletet
 Pihenőidőt

Az önkéntes köteles:
 Tudomására jutott személyes adatot, üzleti és egyéb titkot megőrizni
 Megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása saját vagy más személy életét, testi épségét, vagy egészségét közvetlenül veszélyeztetné.
 Az utasítást adó figyelmét felhívni arra, hogy az utasítás végrehajtásával kárt idézhet elő, és ebben az esetben az utasítást nem köteles végrehajtani.
 Az önkéntes nem felel az általa okozott károkért, amennyiben, figyelem felhívási kötelezettségének eleget tett.
 Amennyiben a kárt az önkéntes felróható magatartása okozta, a fogadó szervezet az önkéntestől
követelheti a kárának a megkövetelését.
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A napló lezárásra került: 20….…..év…….…..hó….…..nap
………………………………..
iskolai koordinátor

