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Törvényi háttere:

Nemzeti köznevelésről szóló törvény (NKT 2011/190.)

• Az érettségire bocsátás feltétele ötven óra közösségi szolgálat

elvégzésének igazolása. 

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.



• Iskolánk a miskolci jezsuita iskola TESZI 

modelljét adaptálta 2009-től. 
• Hasonló lehetett az alapja a köznevelési törvénybe emelt 

közösségi szolgálatnak is. 

• Több mint10 éves iskolai tapasztalat és jelentős 

kapcsolati háló segíti a munkát.



TESZI: 

Cél: 
• találkozni a perifériára szorult embertársakkal,

• kilépés a komfortzónából,

• ember-ember közötti találkozásra épül (interperszonális).



MIKOR?

A középiskolások a 9–12. évfolyam között végzik el. Mi a 10.

évfolyamot tartjuk a legszerencsésebbnek.

REFLEKTÁLT

Felkészítő, záró foglalkozás, havi találkozás az iskolai kísérő

tanárral.

NETTÓ IDŐ 40+10 ÓRA

A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc

közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a

helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.



RENDSZERES, DE SZÁMOTTEVŐ

Alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben végezhető.

ADMINISZTRÁLT

A tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben 

és milyen tevékenységet folytatott. (DIÁKNAPTÁR)

A szolgálati hely is vezet dokumentációt. 

Az iskola is dokumentálja a tanulók tevékenységét. (napló, törzskönyv, bizonyítvány, 

nyilatkozat)



Iskolánkban a TESZI programjában a 10. évfolyamon elvégezhető a 

közösségi szolgálat szervezett keretek között. 

5 óra előkészítő és reflektív foglalkozások (évfolyamszinten szervezve) + 

kapcsolattartás a kísérő pedagógussal + 5 óra prezentáció.

40 óra önálló közösségi munka

Szabadon választott helyszínek

Kapcsolattartó tanársegítők 

30-32 heti rendszeres elfoglaltság

Hetente 60-90 percnyi munka (Kb. 30 hét)



Aki a 10. évfolyamon nem fejezte be szolgálatát: 

• Az elvégzett közösségi munkaóráját igazoljuk a bizonyítványban, 

így nem vész el (KRÉTA felületén)

• A közösségi szolgálat egy része nyáron is végezhető 

(együttműködési megállapodás a partnerintézményekkel)

• A 11. évfolyamon is folytatható a közösségi munka



Az év teendői:

Felkészítő, ráhangoló foglalkozás 2020. június 12.

Szülői tájékoztató 2020. szeptember 2.

Diákok tájékoztatója, (honlapon) 2020. szeptember 10.

Előzetes jelentkezés a közösségi munkára 2020. szeptember 11.

Nyilvánossá válik a beosztás 2020. szeptember  16.

Bevezetés a közösségi munkába kapcsolattartó 

tanárok segítségével 2020. szeptember 21-i héten

Önálló közösségi szolgálat 2020. október hónaptól

Reflexió a félév végén 2021. február 5.

Önálló közösségi szolgálat. Záró ppt. 

elkészítése 2021. május végéig

Visszatekintés az évre (megosztás, feldolgozás) 2021. június 10.



Hol lehet a közösségi szolgálatot elvégezni?

• Család és Gyermekjóléti Szolgálat,

• Szociális otthonok - idősek otthona, 

• Speciális óvodák - iskolák, 

• Csörögi tanoda - általános iskolák, 

• nagycsaládosok, 

• idős rászorulók… egyházközösségek,

• cserkészetben az őrsvezetés, 

• Irgalmas rendi kórház,

• Karitasz



Hogyan fog alakulni a tanév?

• Nem tudjuk.

• Első a biztonság.

• EMMI/Fenntartói állásfoglalás szeptember 
végére.

• Megállapodás a partnerintézményekkel.

• Iskolai segítő tevékenységek:

• Rendezvények, pakolás, könyvtár… stb.

• Iskolán belüli/online kortárssegítés.


