Tájékoztató az iskolai közösségi szolgálatról
A köznevelési törvény értelmében a 2016. január 1-je után érettségiző középiskolai diákoknak kötelező
50 órás közösségi szolgálatot kell teljesíteni Nonprofit Szervezeteknél. Ez az érettségi vizsgára
bocsátás egyik feltétele.
Mi is a közösségi szolgálat tulajdonképpen?
A közösségi szolgálat anyagi érdektől független tevékenység, amelynek lényege, hogy valamely helyi
közösség javát szolgálja, ebből adódóan az iskola / lakhely környékén kell teljesíteni. Egyénileg és
csoportosan is végezhetik a tanulók.
Mi a közösségi szolgálat célja?
A közösségi szolgálatban a kettős cél elve jelenik meg. Ez azt jelenti, hogy egyszerre érvényesül a
szolgálatjelleg, vagyis más emberek segítése, valamint az élménypedagógia alapú tanulás is.
Azt valószínűleg senki nem vitatja, hogy egy jól működő társadalomban segíteni kell a bajba jutottakon.
Azonban a segítségnyújtást is tanulni kell; erre ad lehetőséget a közösségi szolgálat.
Az IKSZ révén a tanulók számos készsége fejlődik majd, pl. kommunikációs készség, empátia,
együttműködés és felelősségvállalás. Ezek mind nagy hasznukra lesznek személyes kapcsolatok
kialakítása során a magánéletben és munkavállaláskor egyaránt.
Konkrétan milyen tevékenységi körben végezhetnek a tanulók közösségi munkát?
a) egészségügyi
b) szociális és jótékonysági
c) oktatási
d) kulturális és közösségi
e) környezet- és természetvédelmi
f ) polgári- és katasztrófavédelmi
g) közös sport és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel,
idős emberekkel
h) az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél: bűn- és baleset-megelőzés
A tanulók csak olyan tevékenységet végezhetnek, amelyet az iskola koordinátorával, azaz velem
előzőleg egyeztettek, valamint a jelentkezési lapon Önök aláírásukkal is jóváhagytak.
Hol végezhetik a tanulók a közösségi szolgálatot?
Szegeden vagy környékén, illetve a tanuló lakhelyén/ annak környékén. Ez utóbbi vonatkozik a
külföldi lakhellyel rendelkező tanulókra is. A „környékén” kitétel kb. 30 km-es körzetet jelent.
A részrehajlás elkerülése végett családtagnál vagy családtag közvetlen munkahelyén nem lehetséges
közösségi szolgálat végzése.
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Milyen a közösségi szolgálat időbeosztása?
Ajánlott 9-11. évfolyamon elvégezni, hogy 12.-ben a tanulók már az érettségire koncentrálhassanak.
„Egy óra” időtartam 60 percet jelent, egyszerre minimum ennyi szolgálatot kell teljesíteniük a
diákoknak. Tanítási napokon max. napi 3 órát, hétvégenként és tanszünetben max. napi 5 órát
végezhetnek. 18 év alatti tanuló éjjel (20 és 6 óra között) NEM végezhet munkát!
Egy nap csak egy helyen végezhetnek IKSZ-t.
Fogadóintézmények
A tanuló csak olyan intézményben végezheti a közösségi szolgálatot, amellyel iskolánknak van
együttműködési szerződése. A listát megtekinthetik a honlapunkon (Hírek, információk – Közösségi
szolgálat – Fogadó intézmények listája).
Azonban a szülők/ diákok is javasolhatnak új fogadóintézményt, sőt, még meg is köszönjük, ha így
bővíthetjük az intézmények körét.
Dokumentáció
A szülőt és a tanulót elsősorban a jelentkezési lap és a közösségi szolgálati napló érinti.
A jelentkezési lap tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett
helyét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát. Ezt a tanulók szeptemberben megkapják, és kitöltve,
aláírva vissza kell hozniuk.
A tanuló köteles a közösségi szolgálatról naplót vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen
időkeretben és milyen tevékenységet folytatott, valamint minden alkalommal le is kell pecsételtetnie a
fogadóintézménnyel. Ez egy kis füzet, amelyet szeptemberben kiosztunk a számukra.
A dokumentáció része az együttműködési megállapodás is, amelyet az iskola intéz a
fogadószervezettel.
Üdvözlettel:
Pásztorné Zámbori Ibolya tanárnő,
a közösségi szolgálat koordinátora
elérhetőségeim:
pasztorne.ibolya@citromail.hu
telefon: 06-30/530-5821 vagy
06-62/558-750; 573-as mellék
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