
Iskolai közösségi szolgálat tájékoztató  

 

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről az érettségi vizsga megkezdésének 

feltételeként előírja 50 óra közösségi szolgálat teljesítését. Ez a követelmény azért jelenik meg 

a hatályos köznevelési törvényben, mivel az a korábbinál nagyobb figyelmet fordít a 

nevelésre, a tanulók személyiségének minél sokloldalúbb kibontakoztatására. 

Az iskolai közösségi szolgálat legfontosabb célja, hogy a diákokból önmagukért és a 

közösségükért is felelősséget vállaló felnőttek válhassanak. Az élménypedagógia 

módszertanát alkalmazó iskolai közösségi szolgálat sikeres eszköz lehet a 

személyiségfejlesztésben és a szociális kompetenciák fejlesztésében egyaránt. Az iskolai 

közösségi szolgálatban végzett tanórán kívüli tevékenység eredményes lehet az 

önkéntesség kultúrájának elterjesztésében, a generációk közötti párbeszéd megerősítésében, 

az előítéletek csökkentésében és a pályaorientáció támogatásában is.  

Az iskolai közösségi szolgálat program általános alapelvei és célkitűzései jól illeszkednek 

intézményünk keresztény értékekre és társadalom etikai elvekre épülő pedagógiai 

programjába, ezért annak hatékony gyakorlati megszervezését kiemelten fontos feladatunknak 

tartjuk.  

A jogszabályok lehetővé teszik, hogy a tényleges szolgálatot  előkészítő foglakozások előzzék 

meg, melyek a teljesítendő 50 órából 5 óra erejéig beszámíthatóak. Iskolánk ennek 

megfelelően intézményes formában biztosítja a tanulók felkészítését a szolgálatra: IKSZ 

orientációs nap keretében biztosítja számukra, hogy érzékenyítő foglalkozásokon keresztül 

bevezetődjenek annak lényegébe, illetve megismerjék az azzal kapcsolatos gyakorlati 

tudnivalókat. A program lezárásaként pedig – az arra rendelkezésre álló szintén 5 órás 

időkeretben – az élmények és tapasztalatok feldolgozását és megosztását szolgáló 

foglalkozásokat szervezünk. 

A minimum 40 tényleges szolgálati óra, kontaktóra teljesítésére a jogszabályok értelmében 8 

különböző területen végzett tevékenységgel van lehetőség: 

- egészségügyi, 

- szociális és jótékonysági, 

- oktatási, 

- kulturális és közösségi, 

- környezet- és természetvédelmi, 

- katasztrófavédelmi, 

- óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, idős emberekkel 

közös sport- és szabadidős, 

- bűn- és balesetmegelőzési. 

Iskolánkban szellemiségünkből adódóan szorgalmazzuk, hogy a közösségi szolgálat 

zömében elesett, segítségre szoruló embertársaink megsegítésére irányuljon. Javasoljuk, 

hogy diákjaink a lehetséges  területek közül ne csupán egy tevékenységi kört válasszanak, 

hanem 2-3 különböző tevékenységben próbálják meg magukat.  

A közösségi szolgálat keretében az iskola olyan partnerekkel köt megállapodást, akik 

szervezetten és felkészülten várják diákjainkat. Ezen kívül az iskola maga is felkínál olyan 

tevékenységi területeket, szolgálati lehetőségeket (tanulóink mentorálása, 

 



programszervezés és – lebonyolítás), amelyekkel a tanuló életkorának megfelelő szinten 

bekapcsolódhat a programba. 

A szolgálati órák teljesítését arányosan elosztva – a tanulmányi kötelezettségekkel 

összehangoltan – a 9-10., legkésőbb a 11. évfolyamon ajánljuk. A tényleges szolgálat 

megkezdésekor a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely 

tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét 

és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát. A közösségi szolgálat során a tanuló 

naplót vezet, amelyben rögzíti és igazoltatja, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és 

milyen tevékenységet folytatott. A közösségi szolgálat teljesítését a tanuló tulajdonát 

képező IKSZ napló alapján a jogszabályi előírásoknak megfelelően az avval megbízott 

pedagógus, illetve az osztályfőnök az osztálynaplóban, a törzslapon és a tanuló 

bizonyítványában dokumentálja – a teljesített órák száma így folyamatosan nyomon 

követhető. 

Gimnáziumunkban fontosnak tartjuk a diákok keresztény értékekre való nevelését, 

ezért az iskolai közösségi szolgálat teljesítését a következő elosztásban szabályozzuk: 

• a Marianumban legfeljebb 20 óra teljesíthető (cserkészet, nyári táboroztatás, 

tankönyvpakolás, programszervezés, stb.) 

• kötelező legalább 5 órát teljesíteni a Lea Otthonban. 

 

  

Bővebb információ: 

Jogszabályi háttér 

http://kozossegi.ofi.hu/Contents/ShowContentByTitle?title=T%C3%B6rv%C3%A9nyi%2

0h%C3%A1tt%C3%A9r  
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