PETZELT JÓZSEF Szakgimnázium és Szakközépiskola
SZentendre, Római sánc köz 1.
Telefon: 06-26-312-167, fax: 06-26-311-254
E-mail: info@petzeltj.hu

Iskolánk kiépítette a COMENIUS 2000 partnerközpontú
működés modelljét

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT
Mi számít közösségi szolgálatnak?
- Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet (30 km-es
körzet)
- Ha ez a tevékenység szervezett keretek között folyik.
- Ellenszolgáltatás nélkül.
2016. január 01-től az érettségi feltétele legalább 50 óra közösségi szolgálat (ld. új Köznevelési Tv.)
- A jelenlegi 9. és 10. 11-eseknek már számít, de más évfolyamok is bekapcsolódhatnak.
Előnye: 1./a diákok megismerkedhetnek:
- a munkával,
- egy más környezettel,
- több tapasztalatot gyűjthetnek
2./ személyiség-, közösség- és társadalom fejlesztő hatású:
- egymásra figyelés
- segítségnyújtás, együttműködés
- szociális érzékenység kialakítása, fejlesztése
- felelősségvállalás
- konfliktuskezelés
- problémamegoldás
7 fő terület:
- katasztrófavédelmi
- kulturális
- szociális
- oktatás
- egészségügyi
- környezet- és természetvédelmi
- közös sport- és szabadidős tevékenység = óvodáskorúakkal
= sajátos nevelést igénylő gyermekekkel
= idős emberekkel

2017/2018-es tanévben közösségi szolgálati helyek:
1./ Katasztrófavédelem - Szentendrei Tűzoltóság
Időpont: 2017. szeptember – 2018. június 15.
Létszám: max. 40 fő
Teljesíthető óra: 40 óra/év
2./ Szentendrei Skanzen
Időpont: 2018. március – 2018. augusztus 31.
Létszám: max. 10 fő
Teljesíthető óra: 20 óra/év
3./ Szentendrei Kulturális Központ

városi rendezvények
Időpont: 2018. január – 2018. augusztus 31.
Létszám: max. 5 fő
Teljesíthető óra: 25 óra/év
4./Szentendrei Szociális Szolgáltató Intézmények: idősek klubjait, nyugdíjasklubokat működtetnek
Időpont: 2018. február – 2018. augusztus 31.
Létszám: max: 5 fő
Teljesíthető óra: 20 óra/év
5./ Szentendrei Bölcsőde, Óvodák
- udvartakarítás, kertrendezés, kerítésfestés, egyéb feladatok
Időpont: 2018. április – 2018. augusztus 31.
Létszám: max. 3 fő
Teljesíthető óra: 20 óra/év
6./ Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskolában tanításon kívüli időben tavasszal és ősszel
kertrendezés, takarítás, festés
Időpont: 2017. október – 2018. augusztus 31.
Létszám: max 5 fő
Teljesíthető óra: 20 óra/év
7./ Szentendrei és pomázi állatmenhely (Árvácska)
Időpont: 2017. október – 2018. augusztus 31.
Létszám: max 5 fő
Teljesíthető óra: 20 óra/év

Közösségi szolgálatunk éves tervezése
2017.Szeptember Kapcsolatfelvétel, egyeztetés az intézményekkel, szerződéskötés/megújítás
Adminisztráció
2017.Október
Tájékoztatás of. órán –FK + néhány köz. szolg.-t már végző diák + ofő
jelentkezés:jelentkezési lap kitöltése, szülő aláírja, max. 3 tev. terület/tanév,
köz.szolg. napló kiosztása, a programon való részvételt a naplóban mindig
igazoltatni kell a fogadó intézm.-nyel (pecsét, aláírás)!
egyeztetés az osztályfőnökökkel és a kapcsolattartó tanárokkal (létszám, időpont)
szolgálati helyek bemutatása, a foglalkozások elkezdése
2017.November Közösségi szolgálati program, a tevékenységek folyamatos figyelemmel kísérése
-2018.Augusztus
2018. január
Adminisztrálás a naplóban, hány órát teljesítettek
2018.augusztus
Zárás, megbeszélés, élménybeszámoló (néhány írásban is) tapasztalatok
végén
adminisztrálás a naplóban, bizonyítványban, törzskönyvben (megjegyzés rovat)

Ajánlott a „www.kozossegi.ofi.hu/Módszertani segédlet” tanulmányozása!

Szentendre, 2017.szeptember 30.
Takácsné Zimányi Mónika
közösségi szolgálatot szervező igazgatóhelyettes

