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A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről Nkt. 4.§ (15) 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,
Nkt. 6.§ (4) Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat
elvégzésének igazolása.
Nkt. 97.§ 2) Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását
először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni.
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 133. § (1) Középiskolában meg kell szervezni a tanuló
közösségi szolgálatának teljesítésével, dokumentálásával összefüggő feladatok ellátását
(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 területen folytatható tevékenység.
A közösségi szolgálat célja:
- a személyiség fejlesztése (felelősségvállalás, érzelmi intelligencia, együttműködés,
empátia, problémamegoldás, konfliktuskezelés),
- a szociális érzékenység kibontakoztatása,
- segítségnyújtás,
- a segítő és a segített között – lehetőleg hosszú távú – közvetlen kapcsolat kialakítása.
A közösségi szolgálati program értéke:
- újfajta pedagógiai kultúrát jelent az élménypedagógián keresztül;
- tanórán kívüli tevékenységgel, informális és nem formális eszközök felhasználásával
erősíti a tanulók szociális érzékenységét;
- a diákok a munka világáról (különféle szervezetek működésével, munkakörökkel
kapcsolatban) közvetlen tapasztalatot szerezhetnek, amely pályaorientáció szempontjából
segítséget jelent a számukra;
- számos tulajdonság, a későbbi munkavállaláshoz szükséges készség így a gyakorlatban,
valódi élethelyzetben tud fejlődni;
- a tanulók tapasztalatot szerezhetnek társadalmi problémákkal kapcsolatban;
- olyan gyakorlati terep, ahol az iskolában elsajátított elméleti ismeretek mellett az
életvezetési készségeik is fejlődhetnek.
A közösségi szolgálat időkeretei
A közösségi szolgálat teljesítése során a diákok naponta legfeljebb három órát (3×60 perc)
tevékenykedhetnek.
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A közösségi szolgálat helyszínei
A közösségi szolgálat kétféle helyszínen, az Erzsébet Királyné Szépészeti Szakgimnázium
telephelyein, vagy az iskolán kívüli szervezetnél valósítható meg.
Helyben ellátható tevékenységek:
Az Erzsébet Királyné Szépészeti Szakgimnázium telephelyein azokat a tevékenységeket
fogadjuk el közösségi tevékenységként, melyek nem szerepelnek a Pedagógiai
Programban. A helyben ellátandó tevékenység a 3 év alatt legfeljebb 20 óra lehet.
Tevékenység
diák-önkormányzati munka

iskolai rendezvények alkalmával
helyszín berendezése, kibepakolása
iskolai rendezvényeken technikai
segítségnyújtás
iskolai ünnepi műsor (Október 23.
Karácsony, Március 15.)
Alapítványi szakmai est

az iskola műszaki állapota és
környezetének javítása érdekében
végzett munka

Közösségi szolgálat
Igazolható időtartam
felkészítő foglalkozás 3 óra
gólyatábor, nyári evezőtúra,
kerékpártúra szervezése, részvétel
a lebonyolításban 9 óra,
beiskolázás (hirdetmények,
felvételi) 5 óra
1 óra

Igazoló személy
igazgató/igazgatóhelyettes
diákönkormányzatot segítő tanár

berendezést/kipakolást koordináló
tanár, igazgatóhelyettes

rendezvény időtartama

igazgatóhelyettes

előadás ideje (kb. 1 óra) és
maximum 4 órás felkészítő
foglalkozás
műsorban szereplés
előadás ideje (kb. 1 óra) és
maximum 4 órás felkészítő
foglalkozás
lebonyolításban segítség maximum
3 óra és 1 óra felkészítő
foglalkozás

műsor készítéséért
felelős/igazgatóhelyettes
műsor készítéséért
felelős/igazgatóhelyettes

ténylegesen elvégzett munka
időtartama (maximum 6 óra/ tanév)

Külső szervezet bevonásával végezhető tevékenységek:
Iskolán kívüli szervezet bevonásakor az intézmény és az adott iskolán kívüli szervezet
együttműködési megállapodást köt. Közösségi szolgálat teljesítése csak abban az esetben
igazolható, ha olyan szervezetnél végezte a tanuló, mellyel kötöttünk együttműködési
megállapodást. Amennyiben a tanuló olyan szervezetnél kíván közösségi szolgálatot végezni,
amellyel az iskolának nincs megállapodása, azt a tevékenység megkezdése előtt jeleznie kell
az iskolavezetésnél.
EMMI rendelet 133.§ (9) e) az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor
bevonásakor az iskola és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek
tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a
foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét.
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A tanulót fogadó intézménynek az egészségügyi tevékenységi területen minden esetben, a
szociális és jótékonysági területen végzett közösségi szolgálat esetén szükség szerint mentort
kell biztosítania. A mentor biztosításának kötelezettségét, személyét a megállapodásban
rögzíteni kell.
Külső szervezetnél végzett közösségi tevékenységet a külső szervezet képviselője vagy a
megbízott kísérő pedagógus igazolhat. Az igazoló személyét a megállapodásban rögzíteni
kell.
Közösségi szolgálat dokumentálása
A tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitölteni. 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 szolgálatot végző tanuló köteles naplót vezetni, melyben rögzíti, hogy mikor,
hol, milyen időkeretben, milyen tevékenységet folytatott. A tanulói naplók, osztályonként
összefűzve a tanári szinten kerülnek elhelyezésre. A naplóban az elvégzett tevékenységet az
előző pontban felsorolt személyek aláírásukkal igazolják. Külső szervezetnél végzett
tevékenység esetén a szervezet képviselője által kiállított és aláírt igazolás is elfogadható,
amit a naplóhoz csatolni kell, és a naplóba az osztályfőnök átvezet.
A fenti igazolások alapján az osztályfőnök az osztálynaplóban dokumentálja a közösségi
szolgálat teljesítését. (záradék: A tanuló a ……../……tanévben …….. óra közösségi
szolgálatot teljesített.)
Az osztályfőnök minden évben a bizonyítványban dokumentálja, hogy az adott tanévig a
tanuló hány óra közösségi szolgálatot teljesített (záradék: A tanuló a ……../……tanévig
…….. óra közösségi szolgálatot teljesített.)
A közösségi szolgálat teljesítésekor az osztályfőnök a törzslapon ezt igazolja (záradék: A
tanuló teljesítette az érettségi bizonyítvány kiadásához szükséges közösségi szolgálatot.)
A tanulói jogviszony megszűnésekor, valamint a rendes érettségi vizsga megkezdésekor az
iskola igazgatója két példányban igazolást állít ki a közösségi szolgálat teljesítéséről,
amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad.
Iskolai koordinátorok: Dr. Vlaj Lajosné, Gáti Szilvia

