


Jelentkezési lap
iskolai közösségi szolgálatra

Alulírott ……………………………………………………………………………… tanuló a(z)
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… iskola ………………………………… osztályos
tanulója a ……………./……………… tanévben
az alábbi területeken kívánok eleget tenni a közösségi szolgálatnak:
………………………………………………… területen ………………… órában
………………………………………………… területen ………………… órában
………………………………………………… területen ………………… órában
(tanévenként minimum egy, maximum három terület választható)

……………………………………
tanuló aláírása

Szülő, gondviselő nyilatkozata:
Alulírott ……………………………………………………………………………………..
nevezett tanuló szülője/gondviselője az iskolai közösségi szolgálat teljesítését a jelzett területeken
támogatom és tudomásul veszem.

…………………………………………
szülő,gondviselő aláírása

• Leadási határidő: 2014. MÁJUS 6.
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SZERVEZETEK

• HUMÁN SZTRÁDA Nonprofit Kft. (szociális és
jótékonysági terület)

• Rendőrökért Közbiztonsági Alapítvány
(kulturális és közösségi terület)

• Állat és Ember Egyesület (környezet- és
természetvédelmi terület)
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ESÉLYEGYENLŐSÉGI NAP
2014. május 17.

A KézenFogva Alapítvány
„FOGADD EL, FOGADJ EL”

kampányának eseményére várnak önkénteseket

• részletek: az osztálytermekben kihelyezett
plakátokon

• jelentkezési határidő: 2014. április 30.

A KézenFogva Alapítvány
„FOGADD EL, FOGADJ EL”
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ÓVODAI TEVÉKENYSÉG

• terület: óvodás korú gyermekekkel közös
sport- és szabadidős tevékenység

• május 6-án, kedden 9.00-13.00 óráig
• helyszín: REAC pálya
• feladat: sporttevékenység megismertetése az

óvodásokkal
• jelentkezési határidő:2014. április 30.
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A SZOLGÁLAT NYILVÁNTARTÁSA

• a szervezet igazolja a szolgálat helyét, idejét és
időtartamát

• bekerül a naplóba,a törzslapra év végén a
bizonyítványba

• minden hónap utolsó osztályfőnöki óráján le kell adni a
közösségi szolgálati naplót az osztályfőnöknek

• az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást ad
a tanulónak

• AMENNYIBEN A TANULÓ NEM TELJESÍTI AZ 50 ÓRA
KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATOT, NEM ADHATÓ KI SZÁMÁRA
AZ ÉRETTSÉGI BIZONYÍTVÁNY
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KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATI NAPLÓ

• minden tanulónak naprakészen kell vezetni
• tartalmazni a kell:

- a tevékenység dátumát
- a tevékenység helyszínét
- a teljesített órák számát
- a fogadó intézmény képviselőjének aláírását
- a koordináló pedagógus aláírását
- a tanuló tapasztalatait, élményeit
- a tevékenység rövid leírását
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TÁJÉKOZTATÁS AZ AKTUÁLIS
TEVÉKENYSÉGRŐL

• faliújság
• osztályterem
• honlap
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JELENTKEZÉS

• Csomay Éva és Királyné Szabó Adrienn
tanárnőknél

• érkezési sorrendben tudjuk megszervezni a
tanulók tevékenységét

• 10. évfolyamos tanulóknak javasolt már
májusban elkezdeni a közösségi szolgálat
teljesítését
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JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK



A FOGADÓ SZERVEZET
• 8. § (1) A fogadó szervezet köteles biztosítani
• a) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés

feltételeit,
• b) a szükséges pihenőidőt,
• c) a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához szükséges

tájékoztatást és irányítást, az ismeretek megszerzését,
• d) tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes, illetve a

korlátozottan cselekvőképes nagykorú önkéntes esetén a közérdekű
önkéntes tevékenység folyamatos, szakszerű felügyeletét.

• (2) Ha az önkéntes szerződés másként nem rendelkezik, a fogadó
szervezet gondoskodik

• a közérdekű önkéntes tevékenység ellátása érdekében szükséges
utazásról, szállásról és étkezésről.(…)
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AZ ÖNKÉNTES
• 9. § (1) Az önkéntes köteles
• a) a közérdekű önkéntes tevékenységet a vonatkozó jogszabályok, szakmai és etikai

előírások, valamint a fogadó szervezet utasításai szerint személyesen végezni,
• b) a közérdekű önkéntes tevékenység során tudomására jutott személyes adatot,

üzleti és egyéb titkot megőrizni.
• (2) Az önkéntes köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása

más személy életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül veszélyeztetné.
• (3) Az önkéntes nem köteles a fogadó szervezet utasításait teljesíteni, ha annak

végrehajtása
• a) az önkéntes életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül veszélyeztetné,
• b) jogszabályba vagy az önkéntes szerződésbe ütközik.
• (4) Ha az utasítás végrehajtása kárt idézhet elő, az önkéntes köteles erre az

utasítást adó figyelmét felhívni. Az önkéntes nem felel az általa okozott kárért,
amennyiben figyelem felhívási kötelezettségének eleget tett.
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• 10. § (1) Az önkéntes által az önkéntes jogviszonnyal összefüggésben
harmadik személynek okozott kárért a fogadó szervezet felel. Amennyiben
a kárt az önkéntes felróható magatartása okozta, - az önkéntes szerződés
eltérő rendelkezése hiányában - a fogadó szervezet az önkéntestől
követelheti kárának megtérítését.

• (2) Amennyiben az önkéntes bizonyítja, hogy
• a) a testi sérüléséből, illetve egészségkárosodásából eredő kára,
• b) a tulajdonában vagy használatában álló, a közérdekű önkéntes

tevékenység ellátásához szükséges dologban a közérdekű önkéntes
tevékenység végzésének helyén keletkező kára az önkéntes jogviszonnyal
összefüggésben következett be, a fogadó szervezet akkor mentesül a
felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt működési körén kívül eső
elháríthatatlan ok vagy kizárólag az önkéntes elháríthatatlan magatartása
okozta. A fogadó szervezetnek nem kell megtérítenie a kárnak azt a részét,
amely az önkéntes felróható magatartásából származott.



JÓ MUNKÁT, TARTALMAS SZOLGÁLATOT,
SOK ÖRÖMÖT, ELÉGEDETT SEGÍTŐ ÉS
SEGÍTETT ARCOKAT KÍVÁNUNK!


