
 

 

JELENTKEZÉSI LAP ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRA 

Alulírott ………………………………………………………..…… tanuló 

Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium  (2700 Cegléd, Rákóczi u. 46). iskola 

…..… osztályos tanulója az alábbi területeken kívánok eleget tenni a 

közösségi szolgálatnak: 

a) ………………………………………… területen       órában 

b) …………………………………………  területen …… órában 

c) …………………………………………  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 

Cegléd,   . ………………..….. 

 

Kedves Szülők és Diákok! 

A  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény ír előírása szerint, aki 2016. 
január 1-je után kezdi meg az érettségi vizsgát, annak 50 óra közösségi szolgálatot 
kell teljesíteni. 
A közösségi szolgálat célja, hogy a társadalom olyan mintát adjon, amelyben az 
önkéntesség, a másokért való felelősség, a kölcsönös megbecsülés, az akkor is 
„segítés”, ha nincs nagy baj, katasztrófa, és ez megfelelő figyelmet és elismerést 
kapjon. 

A közösségi szolgálat keretei között 
a) az egészségügyi, 
b) a szociális és jótékonysági, 
c) az oktatási, 
d) a kulturális és közösségi, 
e) a környezet- és természetvédelemi, 
f) a katasztrófavédelmi, 
g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős 
emberekkel közös sport- és szabadidős területen folytatható tevékenység. 

h) az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-
megelőzési területen folytatható tevékenység. 

Az 50 órát több projekt keretében, több év alatt is lehet teljesíteni. Ennek az az 
előnye, hogy a tanuló többféle dolgot is ki tud próbálni. 
Arra is van lehetőség, hogy az 50 órát egy nagy projekt révén vagy több év alatt 
lefutó program keretében teljesítse. 

Jelenleg több mint 80 intézménnyel, szervezettel, alapítvánnyal van megállapodási 
szerződésünk. Ezek listáját folyamatosan frissítjük és feltesszük az iskola 
honlapjára. Ha Önöknek van újabb ötletük, szívesen vesszük. A tanulók csak olyan 
helyen végezhetnek közösségi szolgálatot, akikkel megállapodási szerződést 
kötöttünk. Saját intézményben is teljesíthető a közösségi szolgálat. 

Bármilyen kérdésük felmerül, kérjük írjanak a cklg.kozossegi@gmail.com e-mail 
címre. További információt a gimnáziumi közösségi szolgálattal kapcsolatban a 
honlapunkon (www.cklg.hu), illetve az országos www.kozossegi.ofi.hu honlapon 
találnak. 
 
Cegléd, 2016. szeptember 

……………………………. 
Volter Etelka igh. 
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