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A közösségi szolgálat szereplői:

személyi feltételek és 
feladatmegosztás
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iskolai főkoordinátor

 a területért felelős iskolai vezető

 kapcsolatfelvétel illetve kapcsolattartás a fogadó szervezetekkel

 együttműködési megállapodás megkötésének előkészítése

 kapcsolattartás az iskolai koordinátorokkal, az 
osztályfőnökökkel

 problémakezelés

 adatrögzítési és adminisztrációs feladatok koordinálása és 
ellenőrzése

 tájékoztatás (tanulói) 

 teljesítés igazolások ellenjegyzése, záró rendezvény szervezése 

 szülői kiértesítések koordinálása

 iskolán belüli közösségi szolgálati feladatok szervezése



iskolai koordinátor

 az iskola dolgozói közül meghatározott szervezethez kijelölt 
személy 

 napi kapcsolattartás egy-egy fogadó szervezettel
 a fogadó szervezethez jelentkezett tanulók felkészítése
 a mindennapi tevékenység megszervezése, a tanulók 

irányítása
 szükség esetén (pl. bevezető alkalmakkor) személyes jelenlét a 

fogadó szervezetnél
 a tanulói teljesítés igazolása a Közösségi szolgálati naplóban
 előkészítő és végül az értékelő feladatok ellátása, pedagógiai 

feldolgozás
 osztályfőnök tájékoztatása





szakmai koordinátor / mentor

 a fogadó szervezet által jelölt személy

 a közösségi szolgálati munka helyszínen történő irányítása

 részt vesz a felkészítésben és a feldolgozásban

 a teljesítések igazolása a Közösségi szolgálati naplóban



Osztályfőnök

 az osztályban tanulók teljesítésének folyamatos ellenőrzése

 a teljesítés dokumentálása a tanuló Közösségi szolgálati 
naplója alapján, 

 a teljesítés vezetése az osztálynaplóban (?)

 szükség esetén (pl. iskolaváltáskor) teljesítési igazolás
kiállítása (két példányban; tanuló + iskola)

 az éves teljesítések Bizonyítványba és törzslapra való 
bevezetése 

 szülővel való kapcsolattartás



Partner szervezetek

 jelenleg 7 település - 21 szervezet
- helyi szervezeteknél iskolai megkeresés
- vidékieknél a diákok „hozzák”

 jellemző partner szervezetek 
- önkormányzat
- óvoda
- általános iskola
- civil szervezet (Városvédő, Állatvédő, Karitatív)
- szociális otthon
- könyvtár
- egyházi jogi személy

 saját intézményben végzett munka



A feladatellátás 
iskolai 

megszervezése



 iskolai tájékoztató 9. évfolyamosoknak (osztályfőnöki óra)

 faliújság - szervezetek listája (tevékenység, kapcsolattartók, 
bevont tanulók száma)

 otthoni megbeszélés

 faliújság - előzetes jelentkezés kitöltése (érkezési rendben, 
a létszámhatárok figyelembe vételével)

 osztályfőnöktől kapott jelentkezési lap kitöltése, szülővel 
való aláíratása – gyűjtés, irattározás (iskolatitkár)

 adatbázis a tanulók választásáról (oktatás-technikus)

 diákok jelzése alapján új szervezetek bevonása



 iskolai koordinátorral való kapcsolatfelvétel

 a szervezet koordinátorával való kapcsolatfelvétel

 tevékenység akár több helyen is, és annak igazolása:  
a közösségi szolgálati napló vezetése

 a napló év végi (szeptember elején) begyűjtése 
(osztályfőnök), és a teljesítések rögzítése az iskolai 
dokumentumokba; bizonyítvány, törzskönyv 

 bizonyítvány alapján adatbázis a teljesítésről (oktatás 
technikus)



az alul teljesítők szüleinek kiértesítése 
intézményi szinten

a szolgálatot teljesítők végbeszámolóinak
elkészítése

teljesítés igazolások kiosztása (ünnepélyes 
keretek között) – félévente egyszer

az igazolások másodpéldányainak irattározása
(iskolatitkár)





A közösségi szolgálat 
dokumentálása



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

 A közösségi szolgálat középiskolai 
dokumentálásának kötelező elemei:
- a tanuló által kitöltött jelentkezési lap, amely 
tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés 
tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, 
valamint a szülő, gondviselő egyetértő nyilatkozatát,

- az osztálynaplóban és a törzslapon dokumentálni kell a 
közösségi szolgálat teljesítését,

 

46. 
Igazolom, hogy a tanuló a ......../........ tanévig ........ óra közösségi 

szolgálatot teljesített. 
B. 

47. 
A tanuló teljesítette az érettségi bizonyítvány kiadásához szükséges 
közösségi szolgálatot 

Tl. 

 



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

 külső szervezet bevonásakor az iskola és a felek 
együttműködésről megállapodást kell kötni, 
amelynek tartalmaznia kell a megállapodást 
aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl 
a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és 
feladatkörét.



 belső szabályozás dokumentuma: 

A közösségi szolgálat ellátásának 
szabályai és eljárásrendje

- nevelőtestületi elfogadás

- nyilvánosság biztosítása

- tájékoztató diákoknak és szülőknek

- osztályfőnöki óra és honlap



A közösségi szolgálat 
megkezdésének feltétele -

Jelentkezési lap

- az ellátni kívánt területek / 
fogadó szervezetek 
megnevezése

- tanuló aláírása

- szülő egyetértő nyilatkozata és 
aláírása











Az érettségire bocsátás 
feltétele,

az iskola által kiállított 
Igazolás

- az iskola két példányban 
állítja ki

- különösen iskolaváltás 
esetén fontos!  



Közösségi 
szolgálat 

tapasztalatok

Móricz Zsigmond Református Kollégium



Tanulók

 Érintettek köre: 

- 9-11. évfolyam, 

- G12C

 az első teljesítési körben: 35 tanuló

 fogadó szervezetek száma: 18 szervezet



Az egyes szervezeteknél dolgozó 
tanulók száma

1

1

4

4

6

6

11

16

2

0 5 10 15 20

Kj. Kádas

Móricz DÖK

Kj Ref. Egyh.

MOHA

Kend Óvoda

Móricz Koll

Kj Városvédő

Kj művház,…

Kj Szoc Otthon

1

3

1

2

1

1

1

1

2

0 5 10 15

Kj. Óvoda

Kend Ált Isk

Baptista Szer.

Kutyamenhely

Kj. Kossuth Ált

Angolkert Id. Ot.

Abádszalók Önk.

Bucsa Önk.

Kend Könyvtár



Az egyes szervezeteknél teljesített 
foglalkozások száma (óra)
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Összegzés

Döntően pozitív vélemény, néhány esetben közömbös, 
semleges.

Pozitívumok:

 „A városszépítő tevékenységek valamiféle 
környezetvédelmi tudatosságot keltettek fel bennem”

 „A munka jól össze tudja hozni az embereket”

 „A tapasztalatszerzés még hasznomra lehet”

 „A koordinátorokkal jobb kapcsolat épült ki a 
munkálatok során”



Negatívumok:

 „Néha az időmet vette el”

 „Ez nagyon sok idő tanév közben”

 „Nem tudok felkészülni a következő napra”

 „kicsit fáradtan az iskola után” kellett menni a 
gyerekekhez az oviba

Pályaválasztás (hasznosulás): 

 Nem befolyásol (ismeretszerzésnek jó)



Kommunikáció

 Telefon, elektronikusan, személyesen

 Rendszeresség

 A koordinátorokkal való kapcsolattartás 
alapvetően kedvező megítélésű




