Gyakran ismételt kérdések az iskolai közösségi szolgálatról (GYIK)
1. Mi az az iskolai közösségi szolgálat?
Az iskolai közösségi szolgálat egy olyan önkéntes tevékenység, amivel másoknak segítesz. Ez
szükséges az érettségihez.
2. Mikor kell a közösségi szolgálatot elvégeznem?
A gimnáziumi, vagy technikumi tanulmányaid ideje alatt, vagyis 9-12/13. évfolyam között, az
érettségi megkezdéséig.
3. Mennyi szolgálatot kell megvalósítanom?
Minimum 50 óra közösségi szolgálatot kell teljesítened.
4. Egy óra 45 perc úgy, mint az iskolában?
A közösségi szolgálatban egy óra 60 perc, amibe nem tartozik bele az utazás.
5. Az iskolai közösségi szolgálatot az iskolában kell teljesítenem?
Nem, gyakorlatilag bárhol teljesítheted, ahol fogadnak téged. Az iskolában az órák egy részét
teljesítheted, de egyet sem kötelező nálunk megvalósítanod.
6. Hogyan kell elkezdenem a közösségi szolgálatot?
A sylvester.hu honlapról letöltöd és kitöltöd a Jelentkezési lapot és a szülői nyilatkozatot 1
példányban, majd ezeket leadod Juhász Pál tanár úrnak. Továbbá ha olyan helyre mész,
amivel még nincs az iskolának együttműködési megállapodása, akkor azt is elő kell
készítened.
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7. Mi az az együttműködési megállapodás?
Ez egy szerződés az iskola és a fogadó intézményed között, ami keretet ad a szolgálatodnak.
8. Hogyan kell intézni az együttműködési megállapodást?
A sylvester.hu honlapról le kell töltened 2 példányban, majd ki kell töltetned a fogadó
intézménnyel és mindkettőt leadnod Juhász Pál tanár úrnak. Ő hitelesítteti az iskola részéről
és 1 példányt vissza ad neked, amit le kell adnod a fogadó intézménynél.
9. Hogyan lesznek beírva az óráim?
Az iskolában kapsz egy iskolai közösségi szolgálat naplót, amit a te feladatod vezetni.
10. A naplóba csak be kell írni az órákat?
Igen, valamint a dátumot, helyszínt, tevékenységet.
11. Amit beírok a naplóba, azt elfogadják minden esetben?
Nem, csak akkor, ha szerepel benne a fogadó intézmény részéről a felelős aláírása és az
intézmény pecsétje. Ezek nélkül nem lehet elfogadni az órákat.
12. Csak a napló bizonyítja az óráimat?
Igen, ezért nagyon fontos. A naplód alapján minden tanév végén a bizonyítványodba is be fog
kerülni az abban a tanévben végzett óráid száma.
13. Mi van akkor, ha megvan az 50 óra?
Le kell adnod a naplódat, a te részedről kész vagy a közösségi szolgálattal, a
bizonyítványodba pedig beírják, hogy teljesítetted.
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