
Az iskolai közösségi 
szolgálat 

“Nem tudom mi a sorsod, de egy dolgot tudok: 
csak azok lesznek igazán boldogok, akik 
keresték és megtalálták, hogyan lehet 

másokat szolgálNi.”
(Albert SchweItzer)



A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT
➢Az iskola pedagógiai 

programjában rögzített módon 
kötelező,

➢ anyagi érdektől független, 

➢a tanuló helyi közösségének 
javát szolgáló tevékenység.



Nemzeti köznevelési 
törvény

➢50 óra elvégzése az érettségi vizsga 

megkezdésének az előfeltétele (5 óra felkészítő 

és 5 óra lezáró, 40 óra tevékenység)

➢ A közösségi szolgálat teljesítésének igazolását 

először a 2016.január 1-je után

megkezdett érettségi vizsga esetében kell 

megkövetelni. 



20/2012. EMMI rendelet

133. § (2) A közösségi szolgálat keretei között

➢ 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 területén folytatható tevékenység.

➢ h) az egyes rendőrségi feladatok ellátására 
létrehozott szerveknél bűn- és balesetmegelőzési
területen folytatható tevékenység



20/2012. EMMI rendelet
➢ (6) A közösségi szolgálat teljesítése körében egy 

órán hatvan perc közösségi szolgálati idő 

értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a 

helyszínről hazautazás ideje nem 
számítható be a teljesítésbe.

➢ (7) A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal 
érintett személy segítése alkalmanként 
legkevesebb egy, legfeljebb 
háromórás időkeretben végezhető.

➢ (8) A közösségi szolgálat során a tanuló 
naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, 
hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen 
tevékenységet folytatott.



20/2012. EMMI rendelet
(9) A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező 

elemeként

a) 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,

b) az osztálynaplóban és a törzslapon a 
kijelölt pedagógusnak dokumentálnia kell a 
közösségi szolgálat teljesítését,

c) Iskolaváltás esetén az iskola a közösségi 

szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két 
példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy 
pedig az intézménynél marad.



Fogadó szervezet lehet 
a) a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása és a 

települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulása az általa 

biztosított közszolgáltatások és katasztrófavédelmi feladatai körében; 

b) a nemzetiségi önkormányzat a jogszabályban meghatározott 

közfeladatai körében; 

c) a költségvetési szerv az alaptevékenysége körében; 

d) a magyarországi székhelyű civil szervezet, közhasznú szervezet a 

közhasznú és a működésével összefüggő tevékenysége körében; 

e) a magyarországi székhelyű egyházi jogi személy a hitéleti, a közcélú 

és a működésével összefüggő tevékenysége körében;

f) szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, illetve 

intézmény, 

g) egészségügyi szolgáltató, 

h) közoktatási intézmény,

i) felsőoktatási intézmény,

j) muzeális intézmény,

k) nyilvános könyvtár,

l) közlevéltár, nyilvános magánlevéltár, 

m) közművelődési intézmény.



Közösségi szolgálat program tervezett órafelosztása 

évfolyamonként:

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam

2 óra Felkészítő 

foglalkozás, 

érzékenyítés

2 óra Felkészítő 

foglalkozás, 

érzékenyítés

1 óra Felkészítő 

foglalkozás, 

érzékenyítés

14 óra Közösségi 

szolgálat

13 óra Közösségi 

szolgálat

12 óra Közösségi 

szolgálat

2 óra Pedagógiai 

kísérés

1 óra Pedagógiai 

kísérés

2 óra Pedagógiai 

kísérés, a 

program 

zárása.



Az iskolánkkal együttműködő 

szervezetek:

Szociális és jótékonysági terület:

➢ Olajág Otthonok

➢ Lőrinci Gondozóház

➢ Delta Mentők

➢ Schweitzer Albert Református Szeretetotthon

➢ Budapest- Pestszentlőrinc- Szemeretelepi Szent István Királyi 

Plébánia

➢ Pl. Erzsébet Bélatelep Református Egyházközösség

➢ „Misszió” Alapírvány

➢ Életrevaló Karitatív Egyesület

➢ Pécel Város Önkormányzata

➢ Csévharaszt Község Önkormányzata

➢ „Kertváros” Szociális és Családvédelmi Központ, Gyál



Oktatási terület:

➢ SZAC Öregfiúk Közhasznú Sportegyesület

➢ Pestszentlőrinc- Kassa SE

➢ Vigyázó Sándor Művelődési Ház, Budapest XVII. 

➢ Csepeli Szabadidősport Egyesület

➢ Közgáz Sport Club és Diák Sportkör

➢ Falu Tamás Városi Könyvtár, Ócsa

➢ Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház, Könyvtár, 

Ecser

➢ Lurkó Gyermekfoci Egyesület, Gyál

➢ Róder Imre Városi Könyvtár, Vecsés



Környezet- és természetvédelemi terület:

➢ Ebremény Kutyavédő Egyesület

➢ Rákosmenti Mezei Őrszolgálat

➢ Pestlőrinci Kutyás SE

➢ NOÉ Állatotthon Alapítvány



Katasztrófavédelmi terület:

➢ Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Dél-Pesti Kirendeltség XVII. kerületi 

Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

➢ Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Dél-Pesti Kirendeltség XX. kerületi 

Hivatásos Tűzoltóparancsnokság



Az óvodás korú, sajátos nevelési igényű 

gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel 

közös sport- és szabadidős területén folytatható 

tevékenység:

➢ „DIXI Részképességzavarban Szenvedő Gyermekekért” 

Alapítvány

➢ Pécel Város Óvodái és Bölcsödéje Nyitnikék Óvoda 

Tagintézmény

➢ Dió Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, EGYMI, 

Diákotthon és Gyermekotthon

Az egyes rendőrségi feladatok ellátására 

létrehozott szerveknél bűn- és balesetmegelőzési

területen folytatható tevékenység:

➢ BRFK



“az élet egyik legszebb 
jutalma, hogy miközben az 

ember másokon segít, egyben 
öNmagáN is segít.” 

(Ralph Waldo Emerson)


