
Gyere a Könyvtárba Közösségi Szolgálatra! 

 

Általános információk: 

 

A 2011. évi CXC. törvény 6. § (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy a középiskola elvégzését 

közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele 

ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. 

Az Iskolai Közösségi Szolgálatot a gimnázium, a szakgimnázium a 9-12. évfolyamos, a 

szakközépiskola a 9-13. évfolyamos tanulói számára szervezi meg, vagy annak teljesítésére 

időkeretet biztosít. Egy szolgálatban eltöltött óra hatvan percet jelent, melybe nem számítható 

bele a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás időtartama. Egy-egy alkalommal a 

közösségi szolgálatban részt vevő tanuló tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, 

legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás 

időkeretben tevékenykedhet életkora szerint meghatározott mértékben. Az elvégzett 

tevékenységet és a szolgálat óraszámát a fogadó intézmény igazolja az iskola által biztosított 

úgynevezett Közösségi Szolgálati Naplóban. Ezt a diák köteles magával hozni és a szolgálat 

megkezdése előtt átadni szolgálati helyén. 

 

Részvétel feltételei: 

 Tájékozódj, hogy van-e együttműködési szerződésünk az iskoláddal! 

Ha van együttműködési megállapodásunk az iskoláddal, nincs más dolgod, mint 

jelezni nekünk szándékodat.  

Viszont ha nincs, akkor első lépésként a Közösségi Szolgálatért felelős tanárodnál kell 

jelentkezned. 

 ...és ha van kedved hozzá, szeretettel várjuk jelentkezésed:  személyesen vagy 

telefonon  könyvtárunk nyitvatartási idejében az intézményvezetőnél, vagy online e-

mailben. 

 Ha kérdésed van, írj az info@tabikonyvtar.hu címre. 

 

Együttműködő partnereink: 

- Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Balatonalmádi 

- Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium 

- Weiner Leo Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti   

Szakgimnázium Budapest 

- Kaposvári SZC Rudnay Gyula Szakképző Iskolája és Kollégiuma Tab 

- Déli ASzC Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és 

Kollégium Kaposvár 

- Kaposvári SZC Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző 

Iskolája Kaposvár 

- Táncsics Mihály Gimnázium Kaposvár 

mailto:info@tabikonyvtar.hu


- Kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium 

- Munkácsy Mihály Gimnázium Kaposvár 

- Perczel Mór Gimnázium Siófok 

- Siófoki SZC Baross Gábor Technikum és Szakképző Iskola 

- Székesfehérvári SZC Hunyadi Mátyás Technikum 

- Kodolányi János Gimnázium, Székesfehérvár 

- Székesfehérvári SZC Váci Mihály Technikum, Szakképző iskola és Kollégium 

 

Választható tevékenységek: 

- közreműködés a dokumentumok könyvtári rendjének fenntartásában: könyvtári 

dokumentumok rendezése és visszasorolása 

- raktári jelzet készítése a dokumentumokra 

- időszaki kiadványok rendezése 

- informatikai segítségnyújtás látogatók számára 

- rendezvények előkészítő munkálataiban való részvétel (szervezés, teremrendezés)  

- közreműködés könyvtári rendezvények lebonyolításában 

- egyéb feladatok 

 

Egyéb tudnivalók: 

- A közösségi szolgálati tevékenységet intézményünkben folytató diákoknak egy 

éves ingyenes olvasói tagságot ajándékozunk. 

- A könyvtárban iskolai közösségi szolgálatot végző tanulóktól elvárjuk a tisztelettudó, 

udvarias viselkedést mind az olvasókkal, mind pedig a könyvtár dolgozóival szemben.  

- A szolgálatra a tájékoztató könyvtárosnál kell jelentkezni a Közösségi Szolgálati 

Napló átadásával. A munkavégzés területének elhagyásáról a könyvtárosnak szólni 

kell. 

 

 

 

 


