Iskolai Közösségi Szolgálat
9-11. évfolyam
tanítási szünetben
tanítási időben

3 óra / nap
tanítási napon: 2 óra / nap
tanítási napon kívül: 3 óra /nap

Ajánlott a lakóhelyen és vonzáskörzetében,
illetve az iskola székhelyén

A helyszínre utazás, illetve a hazautazás
nem számítható be

20 óra és reggel 6 óra között nem végezhető,
+ legalább 14 óra pihenőidő kötelező!

Tömbösítés nem lehetséges!
minimum 1 – maximum 3 terület /év
Dokumentáció:
Együttműködési megállapodás a fogadó szervezettel;
Jelentkezési lap kitöltése tan évente szeptemberben;
IKSZ NAPLÓ vezetése folyamatosan;
Módosítás csak szülői kérvénnyel!

Legkésőbb az érettségi évének utolsó tanítási napjáig

felkészítő foglalkozás
záró foglalkozás
3 évre arányosan elosztva!
(9. évf.: 20 óra + 10. évf.: 15 óra + 11. évf.: 15 óra)

Tanórán nem lehet!

-

max. 5 óra + min. 40 óra + max. 5 óra

Alkalmanként minimum 60 perc (AZ UTAZÁS NEM SZÁMÍT BELE!)

minimum 50 óra

12 óra / hét
6 óra
/hét

IDŐKERET: min. 50 óra= min. 40 + max. 5 felkészítő + max.5 záró (székhelyiskolában max. 50 %-a végezhető)
1 óra = 60 perc (utazás, közlekedés nem számít bele)
Alkalmanként min. 1 óra max. 3 óra + min. 14 óra pihenőidő
- Területek:
a) egészségügyi – MINDEN ESETBEN MENTORT KELL BIZTOSÍTANI!
b) szociális és jótékonysági – Szükség esetén MENTORT kell biztosítani!
c) oktatási
d) kulturális és közösségi
e) környezet- és természetvédelemi
f) katasztrófavédelmi
g) óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, idős emberekkel közös sport- és
szabadidős területen folytatott tevékenység
h) az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési területen
folytatható tevékenység.
- „Jelentkezési lap”: minden tanév elején ki kell tölteni a szülő aláírásával, beleegyezésével.
- A közösségi szolgálati naplót a tanuló vezesse! Ő írja be a „tevékenység” rovatba a választott területet, és a
konkrétan végzett tevékenységet
Pl.: d) kulturális és közösségi: Mikulás műsor szervezési feladatainak ellátása
vagy h) rendőrségi fel. ell.: szórólapozás … Fő terén – figyelemfelhívás a bankkártyák biztonságos használatára
- Az igazoló személy aláírásával igazolja a tanuló által beírtakat, a pecséttel pedig hitelesíti a fogadó szervezetet.
- Az „igazolt órák” rovatba egyszerre maximum 3 órát lehet beírni, azt is a szabályoknak megfelelően. Tömbösíteni,
napokat összevonni nem szabad!
- Csak olyan intézménynél/szervezetnél teljesíthető közösségi szolgálat, amellyel az iskolánk „Együttműködési
megállapodás”-t kötött. Ezek a szervezetek iskolánk honlapján megtalálhatóak. További megállapodások is köthetők.
Egyéb információk: www.papaiszakkepzo.hu → közösségi szolgálat
www.kozossegi.ofi.hu

