
Kedves Diákjaink!  

Amint már értesültetek, az érettségi vizsga előfeltétele az iskolai közösségi szolgálat 
keretében 50 órát teljesíteni. Sokan most is végeztek ilyen tevékenységet, mások 
talán nem értik miért van erre szükség. A következőkben ennek a feladatnak a 
teljesítéséhez szeretnénk Nektek segítséget nyújtani.  

Mi a célja a közösségi szolgálatnak? A másokért, a közösségért végzett hasznos 
munka öröme, személyiséged fejlesztése, a szolidaritás, az egészséges 
társadalomban nélkülözhetetlen bizalom kibontakoztatása. Talán úgy érzitek, hogy 
túl fiatalok vagytok ehhez?  Miért pont akkor kell ezt teljesíteni, amikor a tanulásra 
kellene koncentrálni? Biztosan ezernyi kérdés fogalmazódik meg bennetek, de a ti 
munkátok példát adhat a felnőtt társadalomnak is. 
 
A törvényi rendelkezések szerint a közösségi szolgálat teljesítéséhez a következő 
tevékenységi területek jönnek szóba:  

a) az egészségügyi, 
b) a szociális és jótékonysági, 
c) az oktatási, 
d) a kulturális és közösségi, 
e) a környezet- és természetvédelemi, 
f) a katasztrófavédelmi, 
g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős 
emberekkel közös sport- és szabadidős, 
h) az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-
megelőzési területen folytatható tevékenység. 

Lehet az 50 órát több projekt keretében, több év alatt teljesíteni. Ennek az az előnye, 
hogy többféle dolgot tudtok kipróbálni. Arra is van lehetőség, hogy egy nagy projekt 
keretében, vagy több, egy év alatt lefutó program keretében teljesítsétek az 50 órát. 
Ha jól készítitek elő és szívvel végzitek feladataitokat, rájöttök, hogy egy fantasztikus 
programnak és életre meghatározó élménynek lesztek részesei.  

Legyetek kreatívak és mérjétek fel környezetetekben, hogy miben lehettek hasznára 
másoknak, helyi közösségeteknek, környezeteteknek.  

Ti választhatjátok ki iskolánk lehetőségei között, hogy milyen tevékenységet akartok 
végezni. Tehát, ha azt nem is dönthetitek el, hogy csináljátok vagy nem csináljátok, 
de a MIT rajtatok múlik. Lehetnek javaslataitok, hogy milyen feladatokat láttok 
célszerűnek, amelyeket elvégezhetnétek. 

A fontos az, hogy amit kitaláltok, és az iskola vezetésének jóváhagyását 
megszerzitek hozzá,  eleget tegyen a törvényben foglalt meghatározásnak. 

Ha már végeztek hasonló munkát, de iskolánk még nem kötött együttműködési 
megállapodást az adott szervezettel, kérjük jelezzétek ezt osztályfőnökötöknek vagy 
a nevelési igazgatóhelyettesnek, akik megteszik az ehhez szükséges lépéseket.  



Fogadó külső szervezet nem lehet érdekvédelmi, képviseleti, vagy politikai szervezet, 
amelyek egyébként fogadhatnak önkénteseket. Üzleti jellegű tevékenység, 
haszonszerzés nem lehet része a közösségi szolgálati tevékenységnek. Nem 
számítható be pusztán az adománygyűjtés, különösen akkor nem, ha pénzbeli. A 
fogadó szervezet lehet akár magánszemély is.  

A teljes sikerhez elengedhetetlen, hogy a közösségi szolgálatot pontosan 

dokumentáljátok, mert ezeknek a dokumentumoknak alapján állapítható meg, hogy 

teljesítettétek-e a kötelező 50 órát az érettségi vizsga előtt. 

Közösségi szolgálat dokumentálása:  

 A közösségi szolgálat megkezdése előtt jelentkezési lapot kell kitöltenetek. A 
jelentkezési lap tartalmazza a jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett 
helyét, idejét és a szülő egyetértő nyilatkozatát (nagykorú tanuló esetén ez 
nem szükséges). 
  

 A közösségi szolgálatról minden alkalommal kötelesek vagytok naplót vezetni, 
melyben rögzítenetek kell, hogy mikor, hol, milyen időkeretben, milyen 
tevékenységet folytattatok. A naplóban az elvégzett tevékenységet a 
szervezet képviselője aláírásával kell, hogy igazolja.  

 

 Az általatok kitöltött jelentkezési lap és az általatok vezetett közösségi 
szolgálati napló alapján az osztályfőnök minden tanév végén az 
osztálynaplóban, a törzslapon és a bizonyítványban rögzíti a teljesített órák 
számát. Ezért is elengedhetetlenül fontos, hogy a naplót minden alkalommal 
vigyétek magatokkal és pontosan vezessétek, amikor közösségi szolgálathoz 
kötődő feladatokat végeztek. És nagyon vigyázzatok rá, mert ha elveszítitek, 
akkor a teljesített szolgálatokat újra kell teljesítenetek! 

 
Kérdéseiddel, ötleteiddel, javaslataiddal fordulj osztályfőnöködhöz vagy iskolánk 
nevelési igazgatóhelyetteséhez! 
 
Jó élményeket, szép pillanatokat és emlékezetes szolgálatot kívánok: 
 
 

Tolmayerné Borbély Zsuzsanna 
      nevelési igazgatóhelyettes 


