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Fontos tudnivalók a közösségi szolgálatról
A közösségi szolgálat:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján (Magyar Közlöny 162. szám,
2011. december 29)
4. § (13) „A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének
javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy
csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása”.
6. § (4) „Az érettségi vizsga megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat
elvégzésének igazolása.”
97. § (2) „Az érettségi vizsga megkezdéséhez a közösségi szolgálat végzésének igazolását
először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni.”
Mi a közösségi szolgálat célja? A kérdésre Dr. Hoffmann Rózsa, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára a következő választ fogalmazta
meg: “…az iskolai közösségi szolgálat célja, hogy a fiatalok jobban figyeljenek oda
embertársaikra, és erősödjön bennük a társadalmi érzékenység”.
A közösségi szolgálat az alábbi területeken működhet
a) az egészségügyi,
b) a szociális és jótékonysági,
c) az oktatási,
d) a kulturális és közösségi,
e) a környezet- és természetvédelmi,
f) a katasztrófavédelmi,
g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel
közös sport- és szabadidős tevékenység.
Egy-egy diák legalább három különböző területen próbálja ki magát és így gyűjtse össze az
50 órát.

Mit nevezünk iskolai közösségi szolgálatnak?
Az iskolai közösségi szolgálat egy szervezett keretek között (iskolai osztály, csoport,
évfolyam, szakkör, diákönkormányzat) végzett tevékenység, amely a helyi közösség érdekeit
szolgálja, miközben biztosítja a résztvevők személyes fejlődését és tanulását is. Ilyen
tevékenység lehet például segítségnyújtás rászorulóknak, műsor, beszélgetés egy idősek
otthonában vagy gyermekotthonban; kórházi játszóház szervezése beteg gyerekek számára;
korrepetálás, mentorálás hátrányos helyzetű gyerekek körében; városi jótékonysági
rendezvények és programok lebonyolításában való részvétel; a helyi park kitakarítása, iskola
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vagy óvoda udvar játékainak rendbehozatala; karácsonyi ajándékgyűjtő akció, ruha és
élelmiszergyűjtés; állatmenhelyen karbantartási munka végzése és kutyasétáltatás… és a sort
folytathatnánk szinte a végtelenségig.

Ezen tevékenységek kettős célt szolgálnak. A csoport és az egyén nem „csak” tesz valamit a
köz javára, megold egy problémát, és értéket teremt, hanem tanul is közben: együttműködést,
konfliktuskezelést, empátiát, kreatív gondolkodást, projekttervezést, felelős döntéshozatalt,
fejleszti a szociális érzékenységét, és a közösség iránt érzett felelősségét növeli. A diákoknak
olyan tanítási-tanulási folyamata, módszere, mely az élményekre alapoz. Fontos része az
önreflexió és az értékelés. A diákok aktívan részt vállalnak a szolgálat szervezésében,
kiválasztásában is. Feladatuk az is, hogy bemutassák szolgálatuk, tapasztalatuk hogyan járult
hozzá fejlődésükhöz, mit tanultak belőle.

Dokumentáció:
A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként a tanuló
a) naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen
tevékenységet folytatott, milyen élményeket, tapasztalatokat szerzett,
b) jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés
tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát.
Az iskola vagy a fogadó intézmény a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két
példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad. A tanulói
példány másolata az osztályfőnöknél kerül letétbe. Az 50 óra teljesítése bekerül a
bizonyítványba is.
Gyakorlati tanácsok:
Fontos, hogy a diákok időben elkezdjék a közösségi szolgálatot, hiszen apránként tudják
az 50 órát teljesíteni (alkalmanként 1-3 óra számolható el úgy, hogy az oda- és visszautazás
nem számít bele).
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