
Tájékoztató az iskolai 

közösségi szolgálatról



A közösségi szolgálati munkáról:

2016 óta 50 órányi közösségi munkavégzés a középiskolai 

érettségi vizsgák előfeltétele

 A közösségi szolgálat segítségével a tanulók bepillantást 

nyernek a munka világába

 A tevékenységek végzéséért anyagi ellenszolgáltatás nem 

jár

 Az iskolákban és egyéb nem profitorientált szervezeteknél  

végezhető 



Az 50 órás program felépítése 

iskolánkban: 

 2 óra: felkészítő foglalkozás (az iskolában). A program 

elkezdéséhez jelentkezési lap kitöltése szükséges, mely 

tartalmazza a szülői beleegyező nyilatkozatot.

 43 óra: közösségi szolgálati munka. Ebből legfeljebb 25 óra 

teljesíthető az iskolában, 18 óra kizárólag külső helyszíneken, 

különféle egyesületeknél/szervezeteknél végezhető.

 5 óra: zárás  (beszélgetés a szerzett tapasztalatokról 

kiscsoportokban és a záró beszámoló leadása)



A közösségi szolgálat tevékenységi 

területei:

 szociális és jótékonysági,

 oktatási,

 kulturális és közösségi,

 környezet- és természetvédelmi,

 polgári- és katasztrófavédelmi,

 közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos 

nevelésű igényű gyermekekkel, idős emberekkel.



Az iskolában végezhető („belső”) 

tevékenységek:

 az alsóbb évfolyamosok korrepetálása 

 az iskola, mint „Ökoiskola” tevékenységében való 

részvétel 

 iskolai feladatok és rendezvények szervezésében és 

lebonyolításában való részvétel



Külső helyszíneken történő 

munkavégzés: 

 Különféle nem profitorientált egyesületeknél, melyekkel 

az iskola együttműködési szerződésben áll, vagy 

szerződést köt

 Az együttműködési szerződéssel rendelkező fogadó 

intézmények listája az iskola honlapján elérhető 

www.arpad-pecs.hu (iskolai dokumentumok-közösségi 

szolgálat)

 Új együttműködési szerződés az iskolai koordinátorok 

segítségével köthető

http://www.arpad-pecs.hu/


A munkavégzés szabályai:

 Egy óra= 60 perc közösségi szolgálati idő.  A helyszínre 
utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható 
be a teljesítésbe 

 Tanítási napokon alkalmanként 1-3 órás időkeretben 
végezhető

 A munkavégzés kizárólag tanítási órák után lehetséges

 Tanítási napokon kívül (pl. hétvégén) alkalmanként 1-5
óra teljesíthető



 Külső fogadó helyszíneken kell teljesíteni legalább 18 órát

 A végzett munka nem eshet egybe a fogadó szervezet 

alaptevékenységével

 A munkát ajánlott párban végezni, mert ez segíthet az 

élmények feldolgozásában és az esetlegesen fellépő 

nehéz helyzetek kezelésében



A diákok kötelességei:

 A jelentkezési lap kitöltése és a szülői beleegyező 
nyilatkozat visszajuttatása az iskolába

 A saját közösségi szolgálati tevékenységeik 
megszervezése és teljesítése a határidők és előírások 
megtartásával 

 A közösségi szolgálati diáknapló vezetése és a 
tevékenységek haladéktalan igazoltatása

 A teljes program teljesítése a 11. évfolyam végéig és a 
napló megőrzése az érettségi vizsgák befejezéséig



A munka javasolt ütemezése egyes 

évfolyamokra:

 9. évfolyam: 15 óra (a felkészítéssel együtt)

 10. évfolyam: 20 óra 

 11. évfolyam: 15 óra (zárással együtt)



Az órák dokumentálása:

 A közösségi szolgálati naplóban és az elektronikus 
naplóban

 Tanévek végén a bizonyítványban és a törzslapban

 A belső helyszínen végzett órákat a koordinátorok 
hagyják jóvá a diákok naplójában

 A külső helyszíneken az egyesületek képviselői pecséttel 
és aláírással látják el a dokumentumot



További információk elérhetőek:

 Az iskolai koordinátoroknál: Dr. Huszárné Kövesi Enikő és 

Dr. Ráthné Tóth Edit tanárnőknél

 Az osztályfőnököknél

 Az iskola honlapján: www.arpad-pecs.hu (iskolai 

dokumentumok-közösségi szolgálat)

http://www.arpad-pecs.hu/

