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A közösségi szolgálat szervezését a 2012/13-as tanévtől a középiskolák szervezik az osztályfőnökök 

közreműködésével.  

Az oktatási intézmény minden olyan szervezettel, magánszeméllyel, gazdasági társasággal szerződést köt, 

amelyhez közösségi szolgálatos diákot delegál.  

Az osztályfőnök feladata a diákok tájékoztatása, felkészítése a közösségi szolgálatra, az igények felmérése, 

illetve javaslattétel az együttműködési szerződések megkötésére az iskolavezetés felé, kapcsolattartás, 

egyeztetés a fogadó szervezetekkel.  

A megállapodástól függően a fogadó intézmény, az iskola munkatársa (osztályfőnök) vagy a szülő kíséri a 

diákot a közösségi szolgálat helyére.  

Egy alkalom időtartama 60-180 perc. 

A munkafolyamat/ projekt végeztével feldolgozzák a tanulságokat a fogadók, vagy az osztályfőnök 

segítségével.  

Az 50 óra tartalmazza a tájékoztatás és feldolgozás időkereteit is, azt is a naplóban kell feltüntetni az 

osztályfőnök aláírásával.  

 

A közösségi szolgálatról az iskola naplót vezet, amelyben rögzítik a közösségi szolgálattal kapcsolatos 

tevékenységeket, ide értve a tájékoztatást és az értékelést, feldolgozást is. A naplót az iskola a diákok részére 

biztosítja.  

Amikor a diák közösségi szolgálatot végez, a naplóban rögzíteni kell a tevékenység megnevezését vagy a 

projekt nevét, időpontját, a végzett munka időtartamát, a munka tartalmát, és a fogadó szervezet 

képviselőjének aláírását (esetleg bélyegzőnyomatát) igazolásképpen. 

Az osztályfőnök a napló alapján az elvégzett közösségi szolgálat óraszámát a naplóban rögzíti, összesített 

óraként év végén a bizonyítványban is rögzíti.
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TE is választhatsz!!! 

 

Mit?  

- Fogadó szervezetet! 

Javaslatot tehetsz arra, hogy mely szervezettel kössön az intézmény együttműködési megállapodást a 

közösségi szolgálatod ellátása érdekében  

 

- Időpontot és időtartamot!  

Te döntheted el, a fogadó szervezettel egyeztetetten, hogy az adott időkereten belül (alkalmanként 60-180 

perc) mennyi időt szánsz a munkavégzésre, ill. hány nap közösségi szolgálatot vállalsz tanévente ill. 

szervezetenként.  

Egy tanévben kb. 15 óra közösségi szolgálatot érdemes elvégezni annak érdekében, hogy minél több 

tevékenységet, szervezetet ismerjetek meg illetve az érdeklődési körötöknek és szakmai területeteknek 

megfelelő munkákba is „belekóstolhassatok.” 

 

- Ti is hozhattok létre projektet, amellyel teljesíthettek a közösségi szolgálatot! 

- Eldönthetitek, hogy kivel, kikkel szeretnétek teljesíteni a feladatot!  

Egyénileg, csoportban (akár osztálykeretben is) vállalhattok feladatot!  

Ha van egy jó ötletetek, amellyel segíthettek a településnek, akár civil szervezetnek vagy az iskolának 

hasznos, kezdeményezzétek megvalósítását projekt formájában az osztályfőnökötök segítségével.  

Néhány ötlet:  

- Gyermekotthonban, idősek otthonában, óvodában, általános iskolákban foglalkozások, környezetvédelmi 

akciók, ünnepségek lebonyolítása, a lakóknak segítségnyújtás, meseolvasó/felolvasó staféta….. 

- Kertészkedés, kerítésfestés, parkgondozás, faültetés, játszótéri elemek festése, udvarrendezés….. ahogy 

nektek élhetőbbé válna a környezet!!! Persze felnőtt segítségével! Segíthetsz a szponzorkereséssel is az 

alapanyagok beszerzése érdekében!  

- Segítségnyújtás egy–egy családnak, beteg embernek  

- Jótékonysági akciók lebonyolítása, települési, iskolai rendezvények lebonyolítása 

 

Kell egy jó ügy, egy megoldandó probléma, néhány kreatív diák néhány napos jó projekt, és a munka 

szórakozássá válik! 
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény az önkéntesség kérdéséről így 

rendelkezik: 
„6.§ Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. A 
felnőttoktatás keretében szervezett érettségi vizsga esetében közösségi szolgálat végzésének igazolása 
nélkül is meg lehet kezdeni az érettségi vizsgát. 
 
97.§ Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását először a 2016. 
január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni. 
 

Ugyanezen törvény 4.§ Értelmező rendelkezések között adják meg a közösségi szolgálat fogalmát az alábbiak szerint: szociális, 
környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni 
vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.” 

 

A közösségi szolgálat előnyei:  

- új tevékenységeket, foglalkozásokat ismerhetsz meg, komplex folyamatokat, projekteket 

összefüggéseket, más nézőpontokat ismerhetsz meg 

- betekintést kapsz egy szervezet, egy közösség, munkahely életébe 

- megtapasztalhatod a segítés örömét, a hasznosság érzését, a közösen kitűzött célok megvalósulását 

- új képességeket, tapasztalatokat szerezhetsz, kipróbálhatod magad új élethelyzetekben, amely a 

későbbi munkába állás során előnyt jelenthet számodra 

- bővül kapcsolatrendszered, az új közösség új barátok, szakemberek megismerését teszi lehetővé az 

adott területen, csapatra találhatsz, akikkel később is jó együtt dolgozni 

- az elvégzett munkát, megszerzett tapasztalatokat az önéletrajzodban  

- a gyakorlati munka önmagad kipróbálása, önmagad fejlesztése az együttműködő készség, empátia, 

kreativitás, felelősségvállalás terén 

 

 


