Iskolai Közösségi Szolgálat a Győri Szolgáltatási SZC Krúdy Gyula Gimnáziumában,
Két Tanítási Nyelvű Középiskolájában,Turisztikai és Vendéglátóipari Szakképző Iskolájában
A 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében az érettségi vizsga megkezdésének
feltétele 50 óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.
Az iskola a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI
rendeletben foglaltaknak megfelelően iskolai közösségi szolgálatot szervez és a szolgálat
teljesítésével, dokumentálásával összefüggő feladatokat ellátja.
Közösségi szolgálat területei:


Egészségügy, Szociális és jótékonyság, Oktatás (intézményen belül is lehet), Környezet- és
természetvédelem, Katasztrófavédelem, Kulturális és közösségi, Óvodás korú, sajátos nevelési
igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidő tevékenység

Fogadó szervezet lehet:


Helyi, önkormányzatok



Nemzetiségi önkormányzat



Költségvetési szerv



Magyarországi székhelyű civil szervezet



Közszolgáltatásokhoz kapcsolódó jogképes szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi
szolgáltató illetve intézmény

Fontos információk:
 A középiskola 9-11. évfolyamon három tanévre, arányosan elosztva kell megszervezni az 50
órát, a következőket figyelembe véve:
 2 - 3 óra felkészítő foglalkozás, melyet osztályfőnöki órák keretében szervezünk
 Minimum 44 - 46 kontakt óra, tényleges tevékenység
 2 - 3 óra záró foglalkozás , melyet osztályfőnöki órák keretében szervezünk


1 óra = 60 perc (helyszínre utazás, hazautazás nem számítható be)



az IKSZ (Iskolai Közösségi Szolgálat) helyszínén a szolgálat legkevesebb 1, legfeljebb 3 órás
időkeretben végezhető szorgalmi időszakban, legkevesebb 1, legfeljebb 5 órás időkeretben
végezhető szorgalmi időszakon kívül

Közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő:





18 éves kor alatt 14 óra pihenőidőt kell két nap között biztosítani
16 éves kor alatt
 Tanítási szünetben: naponta 3 órát és hetente 12 órát tevékenykedhet a tanuló 1 nap
pihenéssel
 Tanítási időben: heti 6 órát és tanítási napon napi 2 órát, tanítási napon kívül napi 3
órát
16 és 18 éves kor között 4,5 órát lehet naponta tevékenykedni, hetente összesen 18 órát

Tevékenység megszervezése:
Az iskola együttműködési megállapodás (intézményünk iratkezelési szabályzatában rögzített
formanyomtatvány) alapján vállalja a fogadószervezet által felajánlott lehetőség közvetítését az
érintett diákoknak.
1.
2.
3.
4.

Együttműködési megállapodás megkötése az iskola és a fogadószervezet között
Jelentkezési lap és a szülői nyilatkozat kitöltése
A tevékenység időtartama alatt Tevékenységi napló vezetése
A tanév lezárását követően (augusztus 31.) a tevékenységi napló és a jelentkezési lapok
leadása az osztályfőnöknek

További információk: 96/510 672
titkar@krudy.gyor.hu
stefi@krudy.gyor.hu
Letölthető dokumentumok:



Jelentkezési lap a szülői nyilatkozattal
Tevékenységi napló

