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1. Az iskolai közösségi szolgálat milyen módon része a pedagógus feladatainak? 

a) Fél állásban a koordinátor tanári megbízást követően. 

b) Az osztályfőnöki feladatok terhére, más módon nem elszámolható. 

c) Egyéb foglalkozás a tantárgyfelosztásban tervezhető, rendszeres nem 

tanórai foglalkozás a 22- 26 óra között, a szervezési feladatok a 26-32-es 

idősávban. 

  

2. Hol végezhető a közösségi szolgálat? 

a)    Csak saját intézményen belül, vagy magánszemélyeknél. 

b) Csak saját intézményen kívül - fogadó intézményeknél: állami, 

önkormányzati, civil és nonprofit szervezetnél 

c)  Állami, önkormányzati, civil, nonprofit szervezetnél, illetve a lelkiismereti 

és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és 

vallási közösségek jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó 

szervezetnél, középiskola magánszeméllyel kötött megállapodása alapján 

magánszemélynél vagy saját intézményben. 

  

3. Mennyi idő van az 50 órából a felkészítésre és feldolgozásra? 

a) 5-5 óra áll rendelkezésre, de kevesebb is lehet ebben az esetben nő a 

tevékenységre fordított idő. 

b) 3-3 óra maximálisan, ezért a tevékenységre fordítható teljes idő 44 óra. 

c) 50 óra van tevékenységre, ezen felül van a felkészítés és feldolgozás 

kontaktórája, amelynek időkerete nincs meghatározva. 

  

4. Milyen területeken lehet a közösségi szolgálatot végezni? 

a) 7 területen, elsősorban szociális és környezetvédelmi területen. 

b) 8 különböző területen: egészségügyi, szociális és jótékonysági, oktatási, 

kulturális és közösségi, környezet- és 

természetvédelemi, katasztrófavédelmi, óvodás korú, sajátos nevelési 

igényű gyermekekkel, tanulókkal, idős emberekkel közös sport- és 

szabadidős tevékenységek, bűn- és baleset megelőzés. 

c) 6 területen: oktatás, szociális, katasztrófavédelem, környezetvédelem, 

kulturális és közösségi, egészségügyi területeken. 
 

  

5. Naponta hány óra tevékenységet lehet végeznie a diákoknak? 

a) 5 óra tevékenység lehet maximálisan. 

b) Hétvégén 5 óra, hétköznapokon 3 óra. 

c) Alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás időkeretben végezhető. 

  

6. Mely évfolyamokon végezhető a közösségi szolgálat? 

a) 8-12. évfolyamok 

b) 9-12. évfolyam 

c) 9-10. évfolyam 

  

7. Lehetséges-e egy év alatt teljesíteni a közösségi szolgálatot? 

a) Nem lehetséges, mert elosztva kell megszervezni évente 16-17 órában. 

b) Lehetőség szerint 3 évre elosztottan kell megszervezni, de az iskola dönthet 

úgy, hogy 1 évfolyamra koncentrálva szervezi meg. 

c) Csak akkor lehet kevesebb évfolyamra koncentrálva megszervezni, ha egy 

diák több tevékenységben vesz részt. 

  



8. Milyen dokumentumokat kell az iskolának őriznie a közösségi szolgálattal 

kapcsolatosan? 

a) együttműködési megállapodás és jelentkezési lapok, 

b) közösségi szolgálati napló és osztályozó napló, 

c) együttműködési megállapodások, jelentkezési lapok és igazolások. 

  

9. Mely diákokra NEM vonatkozik a közösségi szolgálat teljesítésének 

kötelezettsége? 

a)   A felnőttoktatásban résztvevőkre és azon sajátos nevelési igényű tanulókra, akiket 

a szakértői bizottság javaslata alapján a közösségi szolgálat alól az igazgató 

határozatban mentesített.  

b)  Azokra a magántanulókra, akik 2016. január 1-jét követően kezdik meg az 

érettségi vizsgájukat. 

c)  Csak az esti tagozat keretében szervezett érettségi vizsgán résztvevők esetében nem 

előírás. 

  

10. A pedagógiai programban meg kell-e jelenítenie az iskolának valamit a 

közösségi szolgálat kapcsán? 

a) Semmit. 

b) Csak a törvényi rendelkezést. 

c) Az iskola arculatához illesztve irányelveket érdemes megfogalmazni az IKSZ 

teljesítésére. 

  

11. Hogy van szabályozva az iskolán kívül és belül teljesített tevékenységek 

aránya? 

a)  Nincs szabályozva. 

b)  70-30% 

c)  90- 10%. 

  

12. Igazolást mikor kell kiadnia az iskolának? 

a)  Minden évben minden diák számára a teljesített órákról. 

b) Csak akkor, amikor az iskolát elhagyja a diák és átiratkozik egy másik 

intézménybe tanulmányai alatt.  

c) Egyszer az érettségi előtt, ha a tanuló már teljesítette az 50 órát, valamint más 

intézménybe történő átiratkozás esetén.  

  

13. Az érettségi dokumentációhoz mi tartozik? 

a)   Minden közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentum. 

b)   Csak az 50 óra teljesítésének igazolása. 

c)   A közösségi szolgálati napló, az igazolás és egy diák beszámoló a tapasztalatokról. 

  

+1 kérdés Milyen módon történik a közösségi szolgálat elvégzésének értékelése? 

a)   Nincs érdemjeggyel értékelés, csak feldolgozás, reflexió. 

b)   Érdemjeggyel történik.  

c)   Kiválóan megfelelt, megfelelt, nem felelt meg. 
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