
Iskolai Közösségi Szolgálat  

a Debreceni Református Kollégium 

Dóczy Gimnáziumában 

Bodnár Lili Anna  
9.A osztályos tanuló 

Debrecen-Budapest, 2015.  november  19. 



Debreceni Református Kollégium 

Dóczy Gimnáziuma 



„Nem azé aki akarja, sem nem azé aki fut, 

hanem a könyörülő Istené.” /Róma 9,16/ 



A nevelési-oktatási intézmények működéséről 

és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelet 

 

133§(4.)  

A középiskola a 9-12. évfolyamos tanulói 

számára szervezi meg a legalább ötven órás 

közösségi szolgálatot, vagy annak teljesítésére 

időkeretet biztosít. 



Az iskolai közösségi szolgálat típusai 

Gimnáziumunkban:  

I. Egyéni  

II. Csoportos 

III. Speciális  
 1. DÖK rendezvényeinek megszervezésében, és 

lebonyolításában való részvétel.  

2. CSBO-pályázat programjainak megvalósítása.  

3. Az iskola területén végzett részben önkéntes, és 

részben közösségi szolgálat.  

 



Az iskolai közösségi szolgálat 

dokumentumai Gimnáziumunkban:  



Az iskolai közösségi szolgálat 

dokumentumai Gimnáziumunkban:  



Az iskolai közösségi szolgálat 

dokumentumai Gimnáziumunkban:  

Diáknapló a közösségi szolgálat nyilvántartására 



Az iskolai közösségi szolgálat 

dokumentumai Gimnáziumunkban:  



I. Egyéni iskolai közösségi szolgálat 

A diák önállóan szervezi meg a közösségi 

szolgálatot. 

 

• Az önkormányzat által szervezett 

programokon, táborokban vesz részt 

• Saját gyülekezeti rendezvényén való 

segítségnyújtás 

• Állatmenhelyen végzett szolgálat 

 





 
II. Csoportos  

iskolai közösségi szolgálat 
 

 

Iskolai szervezésben egy diákcsoport többnyire 

külső helyszínen részt vesz valamilyen 

programon, munkán.  

 

Pl.: Hősök temetőjének rendbehozatala, 

Kórustalálkozón szervezési feladatok ellátása 

 





Kórustalálkozó (IKSZ)  

segítő csoportja és résztvevői 



A Kórustalálkozó résztvevői 

a Kossuth Utcai Ref. Templomban 



III. Speciális  

iskolai közösségi szolgálat  
 

1. DÖK rendezvényeinek megszervezésében, és 

lebonyolításában való részvétel.  

Pl.: Farsangon a tornaterem feldíszítése.  



III. Speciális IKSz 
2. CSBO-pályázat programjainak     

megvalósítása a DÖK részvételével. 

Pl.: Az idős néniknek segítségnyújtás az 

ebédlőben. (Terítés, tálcák visszavitele) 



III. Speciális IKSz 

3. Az iskola területén végzett  

 iskolai közösségi szolgálat.  

 

a. Könyvtári rendszerezés, rendrakás, pakolás; 

b. Az iskola udvarán a különleges bibliai 

fűszerkertet diákok tartják rendben; 

c. Tankönyvosztás,  pakolás. 

 

 



a. Könyvtári 

rendszerezés 



b. Az iskola udvarán a különleges bibliai 

fűszerkertet  a diákok gondozzák 

   
 

 



   c. Tankönyvosztás 



Szerződött partnereink közül néhány név:  

• Debrecen-Csapókerti Református Egyházközség, 

• Sípos Utcai Óvoda (Debrecen), 

• Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, 

• Együtt az Állatokért Állatvédő Közhasznú Egyesület, 

• Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft. 



Iskolánk kiemelt eseménye:  

  A MATULA-NAPOK 



Névadás 
Szabó Magda Abigél című regényében 

Vitay Georgina új iskolája a Matula Intézet.  

  

 



Matula-napok programjai: 

• Megemlékezés az aradi vértanúkról, 

• Koszorúzás, 

• Ki mit tud? (DÖK rendezvény), 

• Szabó Magda irodalmi-történelmi emlékverseny, 

• Tanár-diák focimeccs, 

• Dóczy Galéria, kiállítás megnyitó,  

• Családi istentisztelet, 

• Szalagtűző ünnepély. 

 







Szalagtűző ünnepély 



Családbarát Ország Pályázat 

• A nyitó istentiszteltet 2015. 09.28.-án hétfőn reggel a 

debreceni Kossuth Utcai Református Templomban tartottuk.  

• Idős emberek érkeztek erre az alkalomra két szeretetotthonból.  

(Debrecen, Bagamér)  



Közös programok az idősekkel:  

• Nyitó istentiszteleten közösen vettünk részt. 

• Kiállítás megnyitón vettek részt  az idős emberek a 
Dóczy Dísztermében,  ami Galériaként is működik.  

•  Felolvasást szerveztünk  Szabó Magda írónő 
műveiből.  

• Régi magyar filmet vetített le az iskola mindkét 
szeretetotthonban.  

• Bagamérba műsorral készültünk az időskor 
szépségeiről és nehézségeiről, valamint a 
reformációról.  

 



Kiállítás megnyitó 



Csoportkép a Szülőföldem című 

kiállítás megnyitójáról 



Felolvasó délelőtt  

Szabó Magda műveiből  



Végül az idősek olvastak fel néhány 

Szabó Magda idézetet  



Csoportkép a „nemzedékekről” 



Méliusz Juhász Péter Református 

Idősek Otthona (Filmklub) 



Kiszállás a Bagaméri Református 

Szeretetotthonba  



Filmvetítés a Bagaméri  

Református Szeretetotthonban  



Jövőben tervezett közös programok: 

• További filmklubok,  

• Adventi műsor, ajándékkészítés;  

• Karácsonyi hangverseny,  

• Farsangi jelmezkészítés,  

• Rendhagyó gyógytestnevelés óra, 

• Gasztronómiai ismeretek bővítése a 

diákoknak.   

 



„Új parancsolatot adok nektek, 

 hogy szeressétek egymást:  

ahogyan én szerettelek titeket, 

 ti is úgy szeressétek egymást!  

Arról fogja megtudni mindenki,  

hogy az én tanítványaim vagytok,  

ha szeretitek egymást.”  

  

 /János evangéliuma 13, 34-35/ 



Iskolánk főbejárata feletti  

üvegablak és a ballagás  



Köszönet:  

Tanáraimnak,  

akik támogattak és segítették munkámat  

Diáktársaimnak,  

akik az anyagokat küldték.  

 

Végül köszönöm a Hallgatóság  

megtisztelő figyelmét!  


