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Kérdések és tévhitek  
az  

Iskolai Közösségi Szolgálat  
kapcsánTevékenység, 

dokumentáció
?  Végezhetnek-e munkát a diákok  

a közösségi szolgálat keretében?

NEM X A közösségi szolgálat az intézményben meghatáro-
zott munkaköri feladatok ellátására nem irányulhat, telje-
sítése során egyik félnek (diák, fogadó intézmény, kliens, 
iskola, stb.) sem származhat anyagi haszna a tanuló tevé-
kenységéből. 

?  A középiskola előtt végzett önkéntes tevékenységek 
elszámolhatók-e a közösségi szolgálatban?

NEM X Az iskolai közösségi szolgálat csak a középiskola 
9—12. évfolyamai alatt teljesíthető.

?  A diákok és szülők feladata, hogy fogadó helyeket 
keressenek, tevékenységeket szervezzenek?

NEM X A középiskola feladata és felelőssége az iskolai kö-
zösségi szolgálat szervezése és koordinálása; csak az iskola 
szervezésében lehet elszámolható tevékenységet végezni. 
A diáknak a tevékenység megkezdése előtt rendelkeznie kell 
az erre jogosult iskolai személy, a feladat felelősének és (a je-
lentkezési lapon) szüleinek jóváhagyásával. Ugyanakkor ter-
mészetesen a diák és a szülő is javasolhat fogadó intézményt 
az iskolának, segíthet a partneri kapcsolatok kiépítésében.

?  Kötelező minden fogadó intézménnyel együttműködési 
megállapodást kötni?

NEM X Bár a jogszabály nem minden esetben teszi kötelező-
vé az együttműködési megállapodás megkötését, érdemes 
írásban rögzíteni a tevékenység kereteit; ez minden érintett 
érdekét szolgálja.

?  A fogadó intézménynek minden alkalommal külön 
igazolást kell kiállítania a diákok tevékenységéről?

NEM KÖTELEZŐ X A programban a fogadó intézmények az 
iskolák partnerei, a rájuk szabott, tőlük elvárt feladatok a két 
fél (iskola és fogadó intézmény) megegyezésén alapulnak.  
A diákokkal kapcsolatos adminisztrációnak nincs kötelező 
eleme a fogadó intézményeket illetően, de mindenképpen ja-
vasolt mindezt az érintettek védelme érdekében – és a min-
dennapi gyakorlat racionalitása szerint – végiggondolni. Egy 
jelenléti ív viszonylag egyszerű dokumentum, s megelőzheti a 
későbbi félreértéseket.

?  A diákok közösségi szolgálati naplóját  
az iskola őrzi?

NEM X A diáknapló a tevékenységek nyomon követésének se-
gítését, a pedagógiai kísérést, feldolgozást segítő eszköz. Eb-
ből a funkciójából következik, hogy valódi célját csak akkor 
érheti el, ha a diákoknál van. 

Az iskolai közösségi szolgálatra vonatkozó törvényi háttér  
megtalálható a kozossegi.ofi.hu „Törvényi háttér” aloldalán.



Fogadó szervezetek
?  Csak a Közösségi Szolgálat Portál adatbázisában szereplő 

szervezet lehet fogadó intézmény?
NEM X Fogadó intézmény nem csak az lehet, ami a Portál adat-
bázisában szerepel, az iskola szabadon keresheti meg partne-
reit. A Portál egy jó lehetőség arra, hogy az érintettek egymás-
ra találjanak.

?  Nagyszülőknél, rokonoknál vagy szülők munkahelyén is 
teljesíthető a közösségi szolgálat?

EZ ÍGY NEM IGAZ X A tanuló a közvetlen hozzátartozójánál, 
annak közvetlen munkahelyén nem végezhet közösségi szol-
gálatot. A nagyszülők, segítségre szoruló rokonok, közeli hoz-
zátartozók látogatása önmagában érték, de nem számolható 
el az IKSZ részeként. A diákok szüleik munkahelyén abban az 
esetben végezhetnek közösségi szolgálatot, ha tevékenységük 
nem saját szüleik mentorálása, felügyelete alá tartozik.

?  Legalább három különböző szervezetnél kell teljesíteni 
a közösségi szolgálat ötven óráját?

NEM X Nem jogszabályban előírt elem, de a programot életre 
hívó szándék szerint és a pedagógiai célok eredményesebb 
teljesülése érdekében javasolt több különböző területen vé-
gezni tevékenységeket. Az egyes tevékenységekre fordított 
összesített óraszám meghatározásakor érdemes figyelembe 
venni az egyes szervezetek, illetve tevékenységi területek 
sajátosságait.

?  Saját iskolában is végezhető  
a közösségi szolgálat?

IGEN X Saját intézményben is végezhető, amennyiben a 
tevékenységek megfelelnek a törvényi előírásoknak és az 
alapelveknek.

?  Magánszemélyeknél végezhető  
a közösségi szolgálat?

IGEN X A középiskola megállapodása alapján magánsze-
mélynél is végezhető közösségi szolgálat, amennyiben meg-
felel az előírásoknak és előre feltérképezhetők az így vég-
zett tevékenység, illetve a teljesítés körülményei.

Időbeosztás
? Kell pihenőnapot tartani a végzett tevékenységek 

két egymás utáni alkalma között?
NEM X A tanulók alkalmanként legalább egy, legfeljebb három 
óra közösségi szolgálatot végezhetnek, függetlenül attól, hogy 
tanítási nap van-e vagy sem.

? Hétvégén, tanítási szünetben, nyáron nem végezhető 
a közösségi szolgálat?

EZ ÍGY NEM IGAZ X Az iskola kompetenciájába tartozik, hogy 
vállalja-e a nem tanítási napokra eső közösségi szolgálatos 
tevékenységek működtetését, ugyanis ezekre az alkalmakra 
biztosítania kell a – legalább telefonon – elérhető iskolai ko-
ordinátort. 

?  Elég az érettségi bizonyítvány kiadásának napjáig 
teljesíteni a közösségi szolgálat 50 óráját?

NEM X A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi 
vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének felté-
tele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.

?  Csak az iskola vagy lakóhely 30 km-es körzetében 
végezhetnek közösségi szolgálatot a diákok?

NEM X Nincs  az iskola vagy a lakóhely 30 km-es körzetéhez 
kapcsolódó, a teljesítés helyére vonatkozó jogszabály. A prog-
ram fenntarthatósága és a helyszín biztonságos elérése lehet 
szempont a fogadó szervezetek kiválasztásában.

?  Vállalatoknál, vállalkozásoknál is teljesíthető  
a közösségi szolgálat?

NEM X Állami, önkormányzati, civil, illetve nonprofit szerve-
zetnél, középiskola magánszeméllyel kötött megállapodása 
alapján magánszemélynél, vagy saját intézményben, és akár 
lakóhelyen is végezhető a közösségi szolgálat. Az ez irányú 
törvényi megfeleltetés az iskola feladata.


