Közösségi szolgálat teljesítése a Tomori Pál
Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégiumban
A 20/2012 EMMI rendelet133§ szerint minden középiskolai diáknak a 2016. jan. 1-je
utàni érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra
közösségi szolgálat elvégzése, mely vonatkozik a magántanulókra is. Kivétel 1) lentebb.
Az IKSZ-t bármely (9-12) évfolyamban végezhetik, akkor is, ha még nem kezdték el a 9.
évfolyamot, de már az iskola tanulója.
A 9. évfolyam elején a diákok egy általános tájékoztatáson vesznek részt az osztályfőnök
vagy a koordinátor vezetésével. A tájékoztatás során elmondásra kerül, hogy milyen
szervezetnél, cégnél végezhetnek közösségi szolgálatot illetve milyen területen.
A diákoknak jelentkezési lapot kell kitöltenie, melyet az osztályfőnök oszt ki. A
jelentkezési lap tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, tervezett
területeket, megvalósítás tervezett helyét és idejét, szülő egyetértő nyilatkozatát.
Az iskolában a koordinátor által kiadott listából is választhatnak a gyerekek olyan
intézményt, ahol IKSZ-t telejésíthetnek, de újabb intézményt is kijelölhetnek. Ez utóbbi
esetben az iskola és az iskolán kívüli külső szervezet közreműködő mentor bevonásával
együttműködési megállapodást köt, mely tartalmazza a megállapodást aláíró felek
adatait és vállalt kötelezettségeit, a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és
feladatkörét, illetve a végzett tevékenységeket.
Miután kiválasztották a diákok az adott intézményt, hogy hol fognak IKSZ-t teljesíteni és
megkötötték az ’együttműködési megállapodást, a diákok egy munkanaplót kapnak,
melyet az osztályfőnökök osztanak ki. A munkanaplóban a diáknak rögzítenie kell, hogy
mikor, hol, milyen időkeretben, milyen tevékenységet folytatott, a tapasztalatait,
élményeit a közösségi szolgálat napló „megjegyzés” rovatába rögzítheti. A munkanaplót az
adott intézmény leigazolja. A tanuló az adott szervezetnél szakképesítést nem igénylő
feladatot láthat csak el, azaz munkaköri feladatban meghatározott munkát nem
végezhet! Az osztályfőnök max. 5 óra nyitó és max. 5 óra záró/feldolgozó foglalkozást
tart, melyet a munkanaplóban leigazol.
A diákok bármely nap max. 3 óra közösségi szolgálatot teljesíthetnek, de 2016. aug. 31től tanítási napokon max. 3 óra, tanítási napokon kívül napi max. 5 óra IKSZ-t
végezhetnek. Egy óra 60 min-nek értendő, melybe a helyszínre utazás és onnan való
hazautazás nem számít bele.
Az osztályfőnököknek az osztálynaplóban, törzslapon, bizonyítványban dokumentálnia
kell ( minden szorgalmi év végén: júniusban )a közösségi szolgálat teljesítését. A nyári
időszakot a következő tanévhez kell írni mivel az osztálynaplót a szorgalmi időszak végén
lezárták. A naplóba, törzslapba, bizonyítványba akkor is be kell írni az IKSZ-t, ha abban
az évben 0, azaz nulla órát teljesített. Záradék: „Igazolom, hogy a tanuló a ......../........
tanévben ........ óra közösségi szolgálatot teljesített.”. A törzslapba, bizonyítványba abban
az évben kell beírni az alábbi záradékot, amelyben teljesítette az 50. órát. Záradék: A
tanuló teljesítette az érettségi vizsga megkezdéséhez szükséges közösségi szolgálatot.

2016. aug. 31-től: ’A tanuló teljesítette a rendes érettségi vizsga megkezdéséhez szükséges
közösségi szolgálatot’
Az iskola az IKSZ teljesítéséről a tanulói jogviszony tanév közbeni megszűnésekor
igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az
intézménynél marad.

Részletezve:
Közösségi szolgálat 2016.jan. 1-je utàni érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák
megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének,
1) kivétele:A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az
érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat
elvégzésének igazolása, kivéve
A. a felnőttoktatásban részt vevő tanulókat és
B. azon sajátos nevelési igényű tanulókat, akiket a szakértői bizottság javaslata
alapján a közösségi szolgálat alól az igazgató határozatban mentesített.
C. a köz.szolg teljesítése nem vonatkozik arra , aki rendes èrettsègi vizsgáját ez előtt
kezdte meg de vmilyen ok miatt nem fejezte be.

2) Milyen szervezetnél, cégnél: A középiskola feladata és az intézmény vezetőjének
felelőssége a tanuló választása alapján az iskolai közösségi szolgálat megszervezése
 állami
 önkormányzati
 civil
 nonprofit szervezetnél
 lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és
vallási közösségek jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervezetnél
 középiskola magánszeméllyel kötött megállapodása alapján magánszemélynél
 saját intézményben

3) Milyen területen
a) az egészségügyi,
b) a szociális és jótékonysági,
c) az oktatási,
d) a kulturális és közösségi,
e) a környezet- és természetvédelemi,
f) a katasztrófavédelmi,
g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel
közös sport- és szabadidős,
h) az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és balesetmegelőzés

területen folytatható tevékenység.
De a lakòhelyèn lèvő a)-h) intèzmènyekben is teljesìtheti a köz.szolgtot.

4) A középiskola a 9-12. évfolyamos tanulói számára szervezi meg a legalább ötven
órás közösségi szolgálatot, vagy annak teljesítésére időkeretet biztosít.
9. évf-os diákok a tanév előtti nyáron is végezhetnek IKSZ-t, ha már beiratkozott az
intézménybe.

5) Nyitó-záró foglalkozás A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló
pedagógus az ötven órán belül - szükség szerint a mentorral közösen - legfeljebb öt
órás felkészítő, majd legfeljebb öt órás záró foglalkozást tart. ezek szükség szerint
arányosan vannak elosztva az érintett tanévekre.

6) 1 óra= 60 min A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc
közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről
hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.

7) Napi max 3 óra ,
napokon max 5 óra

2016. aug. 31-től tanítási napokon max 3, tanítás nélküli

8) Munkanaplóba a tanuló rögzíti:
a)
b)
c)
d)
e)

mikor
hol
milyen időkeretben
milyen tevékenységet folytatott
tapasztalatait, élményeit a közösségi szolgálat napló „megjegyzés” rovatába rögzítheti

9) IKSZ dokumentálásának kötelező elemei
a) tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie (minden évf.
elején), amely tartalmazza
 közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét
 tervezett területeket
 megvalósítás tervezett helyét és idejét
 szülő egyetértő nyilatkozatát

b) tanárnak: osztálynaplóban, törzslapon, bizonyítványban dokumentálnia kell a
helyi SZMSZ-nek megfelelően a közösségi szolgálat teljesítését. A nyári időszakot
a következő tanévhez kell írni mivel az osztálynaplót a szorgalmi időszak végén
lezárták.
 osztálynaplóban, törzslapban, bizonyítványban akkor is, ha abban az évben
0, azaz nulla órát teljesített.
„Igazolom, hogy a tanuló a ......../........ tanévben ........ óra közösségi
szolgálatot teljesített.”


törzslap, bizonyítvány:
Abban az évben, amelyikben teljesítette a 50. órát záradék: „A tanuló
teljesítette az érettségi vizsga megkezdéséhez szükséges közösségi
szolgálatot.”
2016. aug. 31-től: ’A tanuló teljesítette a rendes érettségi vizsga
megkezdésének szükséges közösségi szolgálatot’

10) az iskola a KSZ teljesítéséről a tanulói jogviszony tanév közbeni megszűnésekor
igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az
intézménynél marad.
11) Magántanulónak is érettségi előfeltétel a közösségi szolgálat elvégzése.
12) Együttműködési megállapodás: az iskolán kívüli külső szervezet közreműködő
mentor bevonásával az iskola és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni. A
tanuló az adott szervezetnél szakképesítést nem igénylő feladatot láthat csak el, azaz
munkaköri feladatban meghatározott munkát nem végezhet!!!!!!!
o tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt
kötelezettségeit
o a foglalkoztatás időtartamát
o mentor nevét és feladatkörét
o végzett tevékenységeket

13) 5 évig a jelentkezési lapot és az együttműködési megállapodásokat kell tárolni az
IKSZ-naplót nem kell, mert az a diák tulajdona, ahogy az ellenőrzője is.

