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Az iskolai közösségi szolgálat főbb elemei 
 
A középiskolás tanuló 50 óra önzetlen segítségnyújtásban vesz részt egyénileg vagy csoportosan, 
tevőlegesen segítve személyeket vagy társadalmi csoportokat, tevékenységeket. A tevékenység maximum 
5 órás felkészítésből, minimum 40 óra tevékenységből és maximum 5 óra pedagógiai feldolgozásból áll. Az 
arányok változhatnak a tevékenység óraszámának növelésével, amennyiben nincs szükség 5 óra 
felkészítésre és/vagy 5 óra pedagógiai feldolgozásra. Ez tevékenységtől függhet.  
 
A 20/2012. (VIII. 30.) EMMI rendelet pontosan rögzíti, hogy mely területeken lehet tevékenységeket 
végezni:  

 egészségügyi,  

 szociális és jótékonysági,  

 oktatási,  

 kulturális és közösségi,  

 környezet- és természetvédelemi,  

 katasztrófavédelmi,  

 óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és 
szabadidős,  

 egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési  
területen.  

 
Azt is világosan körvonalazza az EMMI rendelet 133.§ (1) bekezdése, hogy mely intézmények lehetnek 
fogadó intézmények az iskolai közösségi szolgálat program keretében:  

 állami,  

 önkormányzati,  

 civil,  

 nonprofit szervezet,  

 a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási 
közösségek jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervezet,  

 középiskola magánszeméllyel kötött megállapodása alapján magánszemély,  

 saját intézmény.  
 
Mivel az iskolai közösségi szolgálat teljesítése az érettségi megkezdésének előfeltétele, ezért a 
tevékenységeket dokumentálnia is kell a programért felelős középiskolának. A dokumentáció a következő 
elemekből áll:  

 a tanuló közösségi szolgálati naplója,  

 az osztálynaplóban, (papír alapú vagy elektronikus naplóban) a bizonyítványban és a törzslapon a 
közösségi szolgálat teljesítésének vezetése, 

 az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek 
együttműködési megállapodása, 

 a tanulói jogviszony tanév közbeni megszűnésekor az iskolai közösségi szolgálat teljesítéséről 
igazolás kiállítása,  

 a dokumentáció rendjének megállapítása az iratkezelési szabályzatban.  
 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm
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Az EMMI rendelet 133.§ (7) bekezdése meghatározza azt is, hogy milyen időkeretben végezhető az iskolai 
közösségi szolgálat: „A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése tanítási 
napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként 
legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben végezhető.  
 
 
Kazincbarcika, 2021. szeptember 1. 
 
 
 


