


* Az 50 óra közösségi szolgálat az érettségi vizsga 

megkezdésének feltétele

*Az 50 óra elvégzését lehetőség szerint 9-11. évfolyamon 

arányosan elosztva javasoljuk

*Lehet az 50 órát több projekt keretében, több év alatt 

teljesíteni. Ennek az az előnye, hogy többféle területen 

próbálhatják ki magukat a tanulók.



„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.”



a, egészségügyi

b, szociális és jótékonysági

c, oktatási

d, kulturális és közösségi

e, környezet-és természetvédelmi

f, katasztrófavédelmi

g, óvodás korú, sajátos nevelési igényű 

gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel 

közös sport-és szabadidős tevékenység



• iskolai rendezvények szervezése

• technikusi munkák

• az iskola környezetének szépítése

• korrepetálás

• teremfestés és dekorálás

• tankönyvosztás

• műsorok szervezése és előadása külső 

helyszínen



*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 magyarországi székhelyű civilszervezet, közhasznú 
szervezet a közhasznú és a működésével összefüggő 
tevékenysége körében

*d) a magyarországi székhelyű egyházi jogi személy a 
hitéleti, a közcélú és a működésével összefüggő 
tevékenysége körében



*a)szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, 
illetve intézmény,

*b)egészségügyi szolgáltató,

*c)közoktatási intézmény,

*d)felsőoktatási intézmény,

*e)muzeális intézmény,

*f)nyilvános könyvtár,

*g)közlevéltár,

*h)nyilvános magánlevéltár,

*i)közművelődési intézmény

*Az eddig megkötött együttműködési megállapodások listája is 
megtalálható a honlapon.



*Munkanapokon: napi 3 óra 

*Hétvégén, ünnepnapon, szünidőben: 

napi 5 óra

*18 év alatt este 20 és reggel 6 óra 

között nem végezhető közösségi 

szolgálat



Nincs térbeli korlátozás, az egész ország 

területén végezhető.



*1 óra közösségi szolgálat = 60 perc 

(utazás nem számítható be)

*felkészítésre és lezárásra 5-5 óra 

adható az 50 órából



1. Választ a felkínált lehetőségek közül vagy javaslatot tesz 

fogadó intézménnyel való megállapodásra (elérhetőségek 

leadása a koordinátornak)

2. A koordinátor segítségével megköti az együttműködési 

megállapodást az iskola és a fogadó intézmény között

3. Közösségi szolgálati napló vezetése

-az iskola honlapján a nyomtatványok között található

4. Az 50 óra elvégzése után reflexiót kell írni a közösségi 

szolgálat tapasztalatairól

5. A közösségi szolgálati naplót és a reflexiót is az 

osztályfőnök gyűjti
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