
1. sz. melléklet 
 
Constantinum Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Kollégium /OM azonosító: 063879 
6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi Sándor u. 2.  
NÉV:…………………………………………………………  
Osztály: ……………………………………….  

JELENTKEZÉSI LAP  
KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRA 

 
Közösségi szolgálatra jelentkezem, vállalom, hogy részt veszek a felkészítésen, a feladatot a legjobb tudásom szerint, fegyelmezetten 

teljesítem, és aktívan részt veszek a program értékelésén. Elfogadom, hogy a közösségi szolgálat az érettségi vizsgára jelentkezés 

feltétele, teljesítése csak a tanítási időn kívül lehetséges és részvételem nem jelent felmentést a következő napi tanórai 

kötelezettségek alól. 
 
A közösségi szolgálat során a baleset és munkavédelmi szabályokat betartom, a testi épségem megőrzésére fokozottan figyelek és a 
munkámat segítő felnőtt utasításait elfogadom és betartom. 

 
A közösségi szolgálatomról köteles vagyok igazolást kérni, ennek bemutatása a szolgálat elfogadásának feltétele. A közösségi munka 
során munkanaplót kell vezetnem, amelyről beszámolót kell tartanom! 

 
A közösségi szolgálat helye: ………………………………………………………………………………  
Tervezett tevékenység:…………………………………………………………………………………….  
A közösségi szolgálat ideje: ………………………………………………………………………………  
Dátum:………………………………………..  

………………………………  
tanulói aláírás  

SZÜLŐI NYILATKOZAT  
Alulírott ……………………………………………………..; ………………………………………………………….. (gyermekem neve) szülője/törvényes képviselője 
 
engedélyezem, hogy gyermekem a fent jelzett helyen és időpontban közösségi szolgálatot teljesítsen és engedélyezem 
azt. Dátum:……………………………………………  

…………………………………  
szülői aláírás 
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