IKSZ
Kedves 9.N Lányok és Fiúk!
Biztos hallottatok róla, hogy 2016. január 1-jétől kötelező érettségi előfeltétel lesz az iskolai
közösségi szolgálat (IKSZ) keretében 50 órát teljesíteni.
Ti választhatjátok ki, hogy milyen tevékenységet akartok végezni. Tehát, ha azt nem is
dönthetitek el, hogy csináljátok, vagy nem csináljátok, de a MIT rajtatok múlik. Lehetnek
javaslataitok, hogy milyen feladatokat láttok célszerűnek, amelyeket elvégezhetnétek.
A fontos az, hogy amit kitaláltok, eleget tegyen a törvényben foglalt meghatározásnak:
A „közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát
szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy
csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.” (Értelmező rendelkezés 4.§ (13.)
bekezdés)

Tehát a következő tevékenységi területek jönnek szóba:
a) egészségügyi,
b) szociális és jótékonysági,
c) oktatási,
d) kulturális és közösségi,
e) környezet- és természetvédelemi,
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-megelőzési.
Lehet az 50 órát több projekt keretében, több év alatt teljesíteni. Ennek az az előnye, hogy
többféle dolgot tudtok kipróbálni. Arra is van lehetőség, hogy egy nagy projekt keretében,
vagy több egy év alatt lefutó program keretében teljesítsétek az 50 órát. Ha jól készítitek elő
és szívvel végzitek feladataitokat, rájöttök, hogy egy fantasztikus programnak és életre
meghatározó

élménynek

lesztek

részesei.

Legyetek

kreatívak

és

mérjétek

fel

környezetetekben, hogy miben lehettek hasznára másoknak, helyi közösségeteknek,
környezeteteknek.

Amit tennetek kell:
1. Ha van olyan szervezet, egyesület, óvoda, iskola stb., ahol szívesen végeznél
közösségi szolgálatot, keresd fel a szervezet IKSZ felelősét, kérj tőle elérhetőséget
(név, tel. szám, e-mail cím), majd a saját neveddel és osztályoddal együtt az adatokat
add oda az iskolai IKSZ-felelősnek. Ezután az iskola megköti az együttműködési
megállapodást, kitölteti a jelentkezési lapot, ugyanis ezek nélkül nem végezhetsz
közösségi szolgálatot.
2. A honlapon, illetve az első lépcsőfordulóban („gemeinnützige Arbeit” felirat alatt), a
faliújságon, és az osztály facebook csoportjában megtalálod az iskola által kínált
lehetőségeket. Fontos, hogy gyakran nézd, nehogy lemaradj valamilyen eseményről,
ami tetszene.
3. Ha nyáron szeretnél közösségi szolgálatot végezni, május 31-ig adhatod le a szervezet
elérhetőségét, hogy a szerződést idejében meg lehessen kötni.
Órák regisztrálása:
IKSZ naplóban történik az órák beírása, a napló első oldalán lévő útmutatást figyelmesen
olvasd el, és nagyon vigyázz rá az évek során! Fontos, hogy pontosan, a táblázat minden
részét töltsd/ töltesd ki, a hiányosan kitöltött részek órái elvesznek!!!! Órák számlálása
minden tanév végén történik.

Tanítási napokon egy nap legalább egy, legfeljebb három óra (60 perc) közösségi
szolgálatot végezhetsz, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb öt
órát, az utazási idő nem számít bele.

Akit kereshettek IKSZ ügyben:
John Orsolya tnő
Kérlek benneteket, válasszatok magatok közül egy IKSZ felelőst, aki tartja a kapcsolatot John
Orsolya tnővel, ha van IKSZ lehetőség, összegyűjti azoknak a nevét, akik szeretnének részt
venni benne, év végén összegyűjti az IKSZ naplókat, és a még év közben adódó feladatokat
követi és koordinálja.

