Iskolai közösségi szolgálat (IKSz)
Az érettségi vizsga megkezdésének feltétele a 2016. május-júniusi vizsgaidőszaktól 50 óra
közösségi szolgálat teljesítése. Csak a sajátos nevelési igényű tanulók kaphatnak mentességet,
ha a szakértői bizottság ezt javasolja.
A közösségi szolgálat lényege:
A tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi
érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.
A közösségi szolgálat a tanuló lakóhelyén teljesíthető, vagy azon a településen, ahol az
iskolája van. Ettől eltérni csak indokolt esetben, a szülő írásbeli kérése alapján lehet.
Jogszabályi háttér:
1. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
2. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
Tájékoztató anyagok, információk találhatók a www.oktatas.hu oldalon.
A közösségi szolgálatot az iskola szervezi meg a következő területeken:
a) egészségügyi,
b) szociális és jótékonysági,
c) oktatási,
d) kulturális és közösségi,
e) környezet- és természetvédelemi,
f) katasztrófavédelmi,
g) óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös
sport- és szabadidős,
h) egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési
területen folytatható tevékenység.
Az iskola együttműködési megállapodást azokkal a szervezetekkel, amelyek fogadják a
diákokat. Ők jogosultak a diákok naplójában igazolni az elvégzett tevékenységet. Fogadó
szervezet lehet pl. iskola, óvoda, kórház, idősek otthona, könyvtár, művelődési ház,
alapítvány, egyesület, önkormányzat, rendőrség, polgárvédelem, katasztrófavédelem, vagy
más nonprofit szervezet. Gazdálkodó szervezetnél nem teljesíthető közösségi szolgálat.
Időkeret:
1 óra = 60 perc (nem tanítási órákkal számolunk)
Tanítási napon min. 1, max. 3 óra (tanítás után), nem tanítási napon min. 1, max. 5 óra
teljesíthető.
Dokumentumok:
Jelentkezési lap iskolai közösségi szolgálatra (a tanuló és a szülő is aláírja)
Diáknapló a közösségi szolgálat nyilvántartására (a tanuló ebben igazoltatja a teljesített
órákat, és átadja az osztályfőnökének)
Napló, törzslap, bizonyítvány (az osztályfőnök beírja a teljesített órákat a naplóba, év végén
pedig a bizonyítványba és a törzslapba a megfelelő záradékkal)
Igazolás az adott tanévben teljesített órákról (tanév közbeni iskolaváltás esetén)
Együttműködési megállapodás (a fogadó szervezetekkel köti az iskola, felelőse a területért
felelős igazgatóhelyettes)

