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Kedves Diákunk! Az alábbiakban próbálunk segítséget adni ahhoz, hogy a 

Lévayban tudd úgy tervezni a közösségi szolgálatodat, hogy az ne terhelje meg túlzottan 

egyetlen tanévedet sem.  

A jól bevált iskolai tevékenységekben továbbra is számítunk a részvételedre 

(Szeretethíd, Szeretetszolgálat, Gyülekezetlátogatások), ezek időkereteit automatikusan 

beszámítjuk a közösségi szolgálat teljesítésébe. Az iskolai művészeti csoportok fellépései, 

ill. tényleges tevékenységei is (Lámpás, Énekkar, Kösöntyű, Cserkészet, Rákóczi 

Szövetség) bele számítanak ebbe az időkeretbe.  

Fontos! Az iskolai tevékenységekben akkor is részt kell venned, ha esetleg már a 

10. évfolyam végére teljesítetted az érettségi bizonyítvány kiadásához szükséges 50 óra 

közösségi szolgálatot. 

További iskolai lehetőségek meghirdetése a Lévay honlapján történik és/vagy az 

iskola erre meghatározott hirdetőfelületén. A meghirdetett lehetőségekre a tevékenység 

szervezőjénél jelentkezhetsz. Ezek jelleg szerint ilyenek lehetnek: 

o Iskolai rendezvények segítése 
o A tanév gyűjtéseinek szervezése 
o Katasztrófavédelem szervezett tevékenységei 
o Szervezett korrepetálás 

 
Évfolyamokhoz kötött lehetőségek: 

9. évfolyam  

  „Nézz szét az iskola körül” (osztályterem festése, egyebek...) 
10. évfolyam 

 Szeretetszolgálat (önkéntes félév) 
11. évfolyam  

 Csoportvezetés (Szeretetszolgálat) 
 

A szorgalmi időszak alatt kereshetsz te magad is (Lévaytól független) teljesítési 
helyet / lehetőséget. Fontos! Előtte egyeztess az IKSZ iskolai koordinátorával, hogy 
beszámítható-e az ott végzett tevékenységed. 
 

Egyéb (nyári) lehetőségek ajánlása a honlapon történik. Ezekről is egyeztess az 
IKSZ iskolai koordinátorával. 

 Civil szervezetek által meghirdetett lehetőségek (Pl. Civil Információs Centrum - 
Nyilas Misi Ház gyerektáborokban való részvétel). 

 Gyülekezetek által szervezett táborok önkéntes lehetőségei. 

 Református rendezvények önkéntesei (Pl. Csillapont). 
 

Fontos! Az előre tervezett tevékenység nem minősül teljesítettnek szülői, vagy 
orvos által igazolt hiányzás esetén. 



Nem Lévay által szervezett, tanítási időkeretet (ill. a tanév hivatalos alkalmait) 
érintő közösségi szolgálat csak az adott iskolai napra (alkalomra) vonatkozó szülői 
igazolás terhére igazolható. 

 
Fontos! A közösségi szolgálat dokumentálása ebben a füzetben történik. A tanév 

folyamán máshol nem kerülnek rögzítésre a teljesített óráid. Minden tanév végén az iskolai 
naplóban bejegyzésre kerül, hogy a tanévben mennyi, ill. összesen mennyi órát teljesítettél. 
Ha a tanév lezárása előtt elveszted ezt a füzetet, akkor a tanévben teljesített szolgálataidat 
újra kell teljesítened.  
 


