JOGI ÁLLÁSFOGLALÁS
Waldorf-iskolákban a köznevelési törvény 6. § (4) bekezdésében előírt
közösségi szolgálat teljesítéséről és dokumentálásáról
A hatályos köznevelési jogszabályok értelmében az érettségi bizonyítvány kiadásához ötven óra közösségi
szolgálat elvégzésének igazolását a köznevelési törvény 97. § (2) bekezdése szerint először a 2016. január 1je után megkezdett érettségi vizsgák esetében kell megkövetelni.
A magyarországi Waldorf-iskolák a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. (Nkt.) 9. § (8)-(10)
bekezdésének felhatalmazása alapján az emberi erőforrások minisztere 21140-2/2013/KOIR. számú 2013.
május 2-án kelt határozatával jóváhagyott alternatív kerettanterv „A magyar Waldorf-iskolák
kerettanterve” szerint látják el köznevelési alapfeladataikat.
A Waldorf-kerettanterv „Közösségi szolgálat” cím alatt (486. oldal) az alábbiakat rögzíti:
„A Waldorf-iskolák tanulói a kerettanterv 11. évfolyamára előírt 72 órás szociális gyakorlaton való
részvétellel teljesítik a középiskolai érettségi feltételét képező közösségi szolgálatot. A szociális
gyakorlat teljesítését az iskola a tanügyi dokumentumok (napló, bizonyítvány) vezetésével
nyílvántartja, és ennek alapján állítja ki a közösségi szolgálat elvégzéséről szóló igazolást.”
A miniszter által jóváhagyott Waldorf-kerettanterv rendelkezései az Nkt. 9. § (8)-(10) bekezdései alapján az
általános jogszabályi előírások helyébe lépve kötelező érvényűek a Waldorf-név használati jogával
rendelkező iskolák és fenntartóik, valamint az ügyeikben eljáró köznevelési hatóságok számára egyaránt.

A közösségi szolgálat Waldorf-kerettantervnek megfelelő adminisztrálásához szükséges
1. a naplókban és bizonyítványokban a 11. évfolyamra előírt 72 órás szociális gyakorlatot szerepeltetni,
feltüntetve azt is: „közösségi szolgálat”
2. a törzslapon külön feltüntetni a „közösségi szolgálat” teljesítésével kapcsolatos adatokat, azaz, fel
kell vezetni a 11. évfolyam 72 órás szociális gyakorlatának adatait, mint közösségi szolgálatot
3. a szociális gyakorlattal kapcsolatos egyéb dokumentumok, így különösen: a tanulót a szociális
gyakorlatra befogadó intézménnyel, más partnerrel kötött megállapodás, a gyakorlat tanulói
teljesítésével kapcsolatos visszaigazolás, nyilatkozat megfelelő megőrzéséről gondoskodni.
A Waldorf-iskolákban a közösségi szolgálat intézményi igazolásához segédletként az
állásfoglaláshoz „nyilatkozat-minta” mellékletet csatolunk, amely mindaddig megfelelőnek
fogadható el, amíg jogszabály erre vonatkozóan kötelező nyomtatvány használatát nem rendeli el.
Budapest, 2014. január 31. napján
A Magyar Waldorf Szövetség jogi képviseletében:

dr. Németh Ágnes
ügyvéd

MELLÉKLET
nyilatkozat-minta

IGAZOLÁS
közösségi szolgálat teljesítéséről

A ……. Iskola igazolja, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. § (4)
bekezdésében előírt ötven óra közösségi szolgálatot

………………………….(OM-azonosító:….)
tanuló
az emberi erőforrások minisztere 21140-2/2013/KOIR sz. határozatával jóváhagyott „A magyar Waldorfiskolák kerettanterve” szerinti 72 órás szociális gyakorlat teljesítésével elvégezte.
A tanuló az érettségi vizsgát megkezdheti, részére az érettségi bizonyítvány kiadható.
Kelt………………….
bélyegző

………………………………….
intézményvezető

