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KEDVES 11. B-SEK!
A BESZÁMOLÓ TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI

– A beszámolónak szöveget és képeket is kell tartalmaznia.
– A szöveg terjedelme az előlap és a képek nélkül három A4-es oldal. A képek lehetnek a
szövegbe ékelten, illetve a végén mellékletben is. Az előlapot írja át mindenki a saját nevére!
– A szöveg formája: 2,5 cm-es margó, Times New Roman betűtípus, 12-es betűnagyság,
másfeles sorköz. (Ez a dokumentum ilyen, bele lehet írni, sorszámozza az oldalakat!) A
szöveg karaktereinek száma (szóközökkel együtt): 8.500 és 9.000 között.
– A képeken/videókon szereplőktől – a jószolisok és a parafóniások kivételével (ők ezt
korábban már megadták az iskolának) – hozzájárulással kell rendelkezni a dokumentációhoz/
nyilvánosságra hozatalhoz, ezt mellékelni kell a beszámolóhoz (kétféle minta e dokumentum
végén, még lehet pótolni, aki eddig nem szerezte be). Ha ilyen nincs, az arcokat ki kell takarni
egy képszerkesztő programmal. (Ebben – gondolom! – szívesen segítenek az infófakkosok,
végszükség esetén én is…  )
– Törekedni kell az élményszerű megfogalmazásra, továbbá
– szempontok az iskolai közösségi szolgálatot záró beszámoló elkészítéséhez (a kérdések
sorrendjének betartása nem kötelező):
• Az iskola által felkínált közösségi szolgálati lehetőségek közül miért éppen ezt/ezeket
a területeket, illetve szervezeteket választotta?
• A közösségi

szolgálat

megkezdése előtt

részt

vett-e felkészítő/érzékenyítő

foglalkozáson, ha igen, milyen jellegű volt az?
• Ismertesse a konkrét tevékenységet, amelyet végzett! Lehetőleg illusztrálja a
beszámolóját fotóval, videóval stb.
• Milyen elképzelésekkel kezdte el a szolgálatot? Milyen pozitív, esetleg negatív
élményben volt része a szolgálat teljesítése során?
• Hogy látja: megváltozott valamiben a közösségi szolgálat teljesítése során? Ha igen,
miben?
• Milyen tudást adott a közösségi szolgálat? Fejlődtek-e bizonyos készségei, képességei,
például felelősségérzet, önállóság, empátia stb.? Érzékenyebbé vált-e az Önt
körülvevő világ problémái iránt?
• Befolyásolja a közösségi szolgálat a pályaválasztását?
• Mit tanácsolna azoknak a diáktársainak, akik még nem kezdték el a szolgálatot?
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– A beszámolót nyomtatott formában (összetűzve, nem gemkapoccsal) egy „bugyiban” kell
nekem beadni. A bugyiba be lehet (= nem kötelező) tenni egy CD/DVD-t is, amelyen legyen
rajta a beszámoló

(szerkeszthető

formátumban

{doc,

docx,

rtf,

odt},

a neve:

gipsz_jakab_11_b_kozossegi_beszamolo_2015), továbbá a képek, a videók, a PowerPoint/
Prezi bemutató (ha vannak, külön könyvtárakba rendezve) – minden, ami ezzel kapcsolatos (a
CD/DVD felirata: Iskolai közösségi szolgálat, Gipsz Jakab, 11. B, 2015).
– A beszámoló végén keltezés, aláírás (lásd e dokumentum végén!)
– Beadási határidő: Az iskolai közösségi szolgálat záró rendezvénye 2015. május 28-án,
csütörtökön 14 órakor lesz (PowerPoint/Prezi bemutatókkal, osztályonként 2-3 csoportnak
kell készítenie egyet-egyet). A beszámoló leadásának végső határideje 2015. június 5., péntek.
Jó munkát!

Fábián István
11. B osztályfőnök

A beszámoló végén:

Dunaújváros, 2015. június 5. {illetve az aznapi dátum}

< aláírás >
Gipsz Jakab
11. B

Mellékletek (felsorolás, ha vannak):
1. Nyilatkozatok dokumentációhoz/nyilvánosságra hozatalhoz
2. DVD
3. Fényképalbum
4. Rajzok az idősek otthonából
5. …
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BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT
Alulírott (név olvasható, nyomtatott betűkkel)
..........................................................................
hozzájárulok, hogy a(z) ………………………….…………………………………. helyszínen a Dunaújvárosi
Széchenyi István Gimnázium iskolai közösségi szolgálatot végző diákja(i)val rólam fényképet/videófelvételt
készítsenek.
A fotók elsősorban a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. § (4) bekezdése miatt végzett
iskolai közösségi szolgálat dokumentációjához készülnek, de hozzájárulok ahhoz is, hogy a rólam készült képek
az elektronikus vagy nyomtatott médiában is megjelenhessenek, feltéve, hogy személyiségi adataim ezekkel
összefüggésben nem kerülnek nyilvánosságra.
Születési hely és idő: ....................................................................................................................
Lakcím: ........................................................................................................................................
Személyi azonosító irat száma: .............................

Dunaújváros, 201… . …………… hó ……

………………………...
olvasható aláírás
Előttünk:
Tanú 2

Tanú 1
Név: ………………………………............

Név: …………………………...….............

Aláírás: ……………………………............

Aláírás: ……………………………............

Lakcím: ……………………...……………

Lakcím: …………………………...………

…………………………………………….

……………………………………...……..

Személyi azonosító irat száma: ..……….…

Személyi azonosító irat száma: ..…………
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BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT
Alulírott (név olvasható, nyomtatott betűkkel)
..........................................................................
hozzájárulok, hogy a(z) ………………………….…………………………………. helyszínen a Dunaújvárosi
Széchenyi István Gimnázium iskolai közösségi szolgálatot végző diákja(i)val rólam fényképet/videófelvételt
készítsenek.
A fotók kizárólag a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. § (4) bekezdése miatt végzett iskolai
közösségi szolgálat dokumentációjához készülnek, más célokra nem használhatók fel.
Születési hely és idő: ....................................................................................................................
Lakcím: ........................................................................................................................................
Személyi azonosító irat száma: .............................

Dunaújváros, 201… . …………… hó ……

………………………...
olvasható aláírás
Előttünk:
Tanú 2

Tanú 1
Név: ………………………………............

Név: …………………………...….............

Aláírás: ……………………………............

Aláírás: ……………………………............

Lakcím: ……………………...……………

Lakcím: …………………………...………

…………………………………………….

……………………………………...……..

Személyi azonosító irat száma: ..……….…

Személyi azonosító irat száma: ..…………
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