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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 a szomszédos óvoda rozsdás kerítésének lefestése, udvari 

játékainak rendbehozatala; segítségnyújtás rászorulóknak, műsor, beszélgetés egy idősek 

otthonában vagy gyermekotthonban; kórházi játszóház szervezése beteg gyerekek számára; a 

helyi park kitakarítása; karácsonyi ajándékgyűjtő akció, ruha és élelmiszergyűjtés; 

állatmenhelyen karbantartási munka végzése és kutyasétáltatás; korrepetálás, mentorálás 

hátrányos helyzetű gyerekek körében, stb. 

 

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, 

felelősségvállalást és még sok egyebet. 

 

A diákoknak beleszólásuk lehet a tevékenység vagy a helyszín megválasztásába.  

Reméljük, hogy azok a diákok, akiket megérint majd a közösségi szolgálat szellemisége, a 

segítés öröme, akik kedvüket lelik ezekben a tevékenységekben, ők felnőttként is szívesen 

részt vesznek ilyen tevékenységekben, mint önkéntesek, és szülőként gyermekeiket is erre 

ösztönzik majd. 
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Az iskolai közösségi szolgálat célja 
 

 

A közösségi szolgálat lehetővé teszi a diákok számára, hogy tapasztalati tanuláson keresztül 

fejlesszék demokratikus készségeiket, személyes és szociális kompetenciáikat, szociális 

érzékenységüket. Ugyanakkor fontos ellensúlyt jelent a középiskola egyéb tantárgyi 

elvárásával szemben. A jól megtervezett és szakmailag megalapozott közösségi szolgálati 

projekt egyszerre kihívás és élvezetes időtöltés, személyes utazás önmagunk felfedezéséhez. 

Minden egyes diák máshonnan indul, és ezért mások a célkitűzései és szükségletei, de sokak 

számára a közösségi szolgálati tevékenységek olyan fontos tapasztalatokat rejtenek, amelyek 

akár az életüket is képesek megváltoztatni. 

 

A közösségi szolgálat elsődleges célja tehát a diákok fejlesztése és nevelése, annak 

érdekében, hogy 

 

 képesek legyenek kezelni új kihívásokat és szerepeket; 

 értsék, hogy különféle közösségek tagjaként felelősséggel tartoznak egymásért és a 

környezetükért; 

 képesek legyenek aktívan és konstruktívan részt venni tartós, együttműködésen alapuló 

projektekben, kezdeményezésekben, valamint különféle tevékenységi formákban, 

beleértve az intellektuális, fizikai, kreatív és érzelmi tapasztalatokat is; 

 reflektív gondolkodókká váljanak, akik tisztában vannak erősségeikkel és korlátaikkal, 

akik képesek reális célokat kitűzni, és stratégiákat kidolgozni személyes fejlődésük 

érdekében. 

 

(Galambos Rita – Matolcsi Zsuzsa:  IKSZ Módszertani kézikönyv iskolai közösségi szolgálati 

tevékenységek és projektek megvalósításához, Demokratikus Ifjúságért Alapítvány, Budapest, 

2012 ) 
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A munkavégzés formai keretei… 
 

 

A közösségi szolgálat teljesítése során: 

 

 egy óra=hatvan perc szolgálati idő (a helyszínre történő utazási idő nem számít) 

 alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb három órás idő keretben végezhető 

 a közösségi szolgálat a tanulók lakókörnyezetében, vagy az iskola székhelyén, feladat-

ellátási helyén, de legfeljebb 30 kilométeres körzeten belül szervezhető meg 

 

A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes által a közérdekű önkéntes tevékenységre 

fordítható idő nem haladhatja meg 

1.) tanítási szünet ideje alatt a napi három órát és a heti tizenkét órát 

2.) tanítási időben a heti hat órát és 

 tanítási napon: napi 2 óra 

 tanítási napon kívül: napi 3 órát. 

 
 A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet 

20 óra és 6 óra között nem végezhet. 

 A tizenhatodik életévét betöltött, de tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes 

által a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg a napi 

négy és fél órát és a heti tizennyolc órát. 

 A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes részére a közérdekű önkéntes 

tevékenység befejezése és másnapi megkezdése között legalább tizennégy óra pihenő 

időt kell biztosítani. 
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Közösségi szolgálati napló 
2015/2016. tanév 

 

 
…………………………………………       …………… osztályos tanuló 2015/2016-as tanévi 

közösségi szolgálati naplóját …………… teljesített órával lezártam.  

Miskolc, 2016. szeptember 01.  

   ___________________                                                                ___________________  

      osztályfőnök aláírása                                                                             tanuló  aláírása 

 

Közösségi szolgálati napló 
2016/2017. tanév 

 

 
…………………………………………       …………… osztályos tanuló 2016/2017-as tanévi 

közösségi szolgálati naplóját …………… teljesített órával lezártam.  

Miskolc, 2017. szeptember 01.  

   ___________________                                                                ___________________  

      osztályfőnök aláírása                                                                             tanuló  aláírása 

 

Közösségi szolgálati napló 
2017/2018. tanév 

 

 
…………………………………………       …………… osztályos tanuló 2017/2018-as tanévi 

közösségi szolgálati naplóját …………… teljesített órával lezártam.  

Miskolc, 2018. szeptember 01.  

   ___________________                                                                ___________________  

      osztályfőnök aláírása                                                                             tanuló  aláírása 
 

 


