AMIT AZ IKSZ-RŐL TUDNI KELL
IKSZ= iskolai közösségi szolgálat
• Az érettségi vizsga megkezdésének feltétele az 50 óra
közösségi szolgálat teljesítése.
• Azoknál a fogadóintézményeknél lehet szolgálatot
teljesíteni, amelyekkel az iskola írásos megállapodást
kötött.
• Bizonyos területeken a megállapodás mellett a fogadó
szervezet mentort is köteles biztosítani a tanuló mellé:
a szociális és jótékonysági, az egészségügyi és az
egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott
szerveknél bűn- és baleset-megelőzési területen
folytatható feladatok esetén.
• Fogadó intézmények: állami, önkormányzati, civil,
nonprofit szervezetek, illetve a lelkiismereti és
vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak,
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról
szóló törvény hatálya alá tartozó szervezetek.
• Az iskolai közösségi szolgálat keretei között
folytatható tevékenységek területei:
a) egészségügyi,
b) szociális és jótékonysági,
c) oktatási,
d) kulturális és közösségi,
e) környezet- és természetvédelmi,
f) polgári és katasztrófavédelmi,
g) közös sport- és szabadidős tevékenység
óvodáskorú és sajátos nevelési igényű gyermekekkel,
idős emberekkel,
h) az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott

•
•
•
•

szerveknél bűn- és baleset-megelőzési területen
folytatható tevékenység.
Naponta legalább egy, legfeljebb 3 óra közösségi
szolgálat teljesíthető.
Tanóráról nem lehet hiányozni közösségi szolgálatra
hivatkozva.
Iskolán belül 50%-nál több közösségi szolgálati óra
nem teljesíthető.
Az IKSZ adminisztrációja, folyamata:
➢ a tanuló részt vesz egy felkészítő foglalkozáson
➢ a tanuló jelentkezési lapján jelzi, hogy milyen
területeken kívánja teljesíteni a szolgálatot, amely csak
a szülő támogató aláírása után fogadható el
(letölthető a iskola honlapjáról)
➢ amennyiben a fogadó szervezet kéri, a szülő nyilatkozik a
tanuló egészségügyi állapotáról (letölthető a iskola
honlapjáról)
➢ a tanuló a tevékenységét csak azt követően
kezdheti meg, hogy a fogadó szervezet és iskola
egyeztette a tevékenységek peremfeltételeit
➢ a szolgálat során a tanuló köteles közösségi
szolgálati naplót vezetni, amelyben rögzíti, hogy
mikor, hol, milyen időkeretben és milyen
tevékenységet folytatott
➢ a közösségi szolgálati naplót minden hónap
végén köteles bemutatni a koordinátornak,
amennyiben teljesített az adott hónapban
közösségi szolgálatot
➢ a nyári szünetben végzett közösségi szolgálati
órákat szeptember folyamán kell bemutatni

Egészségügyi tevékenységek kórházban vagy
egészségügyi intézményekben

A kórházi közösségi szolgálati program célja a meghatározott kereteken belüli fizikai, lelki
segítségnyújtás a kórházban gyógykezelés és ápolás céljából tartózkodó betegek számára.
Az tanulók a következő feladatokat láthatják el az ápolószemélyzet által jóváhagyott
esetekben és módon:
— a beteg kísérete a betegszállítókkal együtt, és ha erre szükség van, várakozás a beteggel;
— segítség a beteg felültetésekor, kiültetésekor, sétáltatásakor (de nem betegmozgatás, ami
ápolói feladat);
— a beteg környezetének rendben tartása, segítés az étkezésben, ivásban;
— felolvasás, beszélgetés, beteg mellett tartózkodás, a betegek meghallgatása;
— a beteg kéréseinek tolmácsolása az ápolószemélyzet felé;
— betegek és hozzátartozóik tájékozódásban való segítése;
— kórtermekbe látogatás és igény szerinti segítségnyújtás, lelki támasz nyújtása a betegnek
és hozzátartozójának egyaránt;
— egyéb, az ápolószemélyzetet segítő, szaktudást nem igénylő, az önkéntesek kompetenciájába tartozó feladatok;
— orvosok és nővérek kéréseinek teljesítése a betegekkel kapcsolatban (az önkéntesek
kompetenciahatárain
belül, például a mobilizálásban való segítés);
— leletek és egyéb dolgok átszállítása, gyermekprogramokban való részvétel, szabadidős
tevékenységek
szervezésében segítés.
A kórházi tevékenység nem szorítkozik a betegágy melletti feladatokra, hanem például a
betegek eligazodásának segítésében, idegen nyelvű szakirodalom fordításában,
tolmácsolásban, a kórház területén végzett környezetgondozásban vállalt feladatokat is
felölelheti a program idejének 10%-ában.
A kórházi közösségi szolgálati program előkészítése és adminisztrációja során előfordulhat,
hogy számos további feltételnek kell eleget tenni (adatvédelem és betegjogok, titoktartási
nyilatkozat, önkéntes szerződés, etikai nyilatkozat), valamint a tevékenység helyszínéhez
szorosan kötődő szakmai felkészítés terén (higiénés szabályok, a fertőtlenítés alapelvei,
egészségügyi vizsgálat és igazolás megléte, pszichikai alkalmasság). Mindezek ellenére a
motivált tanulók számára hasznos tevékenység lehet, mert a munka világáról közvetlen
tapasztalatot szerezhetnek, amely pályaorientáció szempontjából segítséget jelent a
számukra.

Szociális tevékenységek
— idős emberek segítése egyénileg otthonukban (sétáltatás, bevásárlás, beszélgetés, közös
főzés, takarítás, udvar rendbe tétele, favágás stb.);
— idős emberek támogatása szociális intézmény keretei között (sétáltatás, beszélgetés,
szobarendezése, étkezésben segítés, ágynemű áthúzása);
— felolvasás, beszélgetés, egyéb, a mentális egészséget támogató tevékenységek;
— egyéb szociális tevékenység.

Oktatási tevékenységek
— korrepetálás alsóbb évfolyamokon, gyermekotthonban, sajátos nevelési igényű
intézményben;
— bölcsődékben, óvodákban a mindennapi tevékenységekben, játékokban való részvétel;
— oktatás idősek számára a nevelési-oktatási intézményben vagy más helyszínen (például
számítógép-használat, nyelvtanítás);
— egyéb oktatási tevékenységek.

Kulturális, közösségi tevékenységek
— kulturális intézményekben múzeumpedagógiai vagy egyéb szolgálat elvégzése;
— közösségi tevékenységek: katonasírok gondozása;
— közgyűjteményben önkéntes feladatok ellátása;
— bölcsődékben, óvodákban, idősek otthonában stb. kulturális program szervezése (például
bábjáték, amatőr színielőadás, versmondás, prózafelolvasás, mesemondás, éneklés).

Környezet- és természetvédelmi tevékenységek
A környezet- és természetvédelmi tevékenységek szervezhetők nemzeti parkokban,
erdészetekben, környezet- és természetvédelemmel foglalkozó civil és más szakmai
szervezeteknél, továbbá önkormányzatoknál. A nemzeti parkok és erdészetek esetében fel
kell venni a kapcsolatot a helyi intézmények vezetőivel és egyeztetni a lehetőségeket.
Néhány javasolt tevékenység:
— parkrendezés, közösségi terek tisztítása, rendezése;
— biciklitároló javítása, festése, kerítésfestés;
— szociális intézmény környezetének rendezése, fa- és növényültetés, avar összegyűjtése;
— környezettudatosságra, fenntartható fejlődésre vonatkozó programokban való részvétel, a
programok népszerűsítése (iskola, civil szervezet honlapján, blog írása, szórólapok készítése
stb.);
— megújuló energiaforrások fontosságát szolgáló programok népszerűsítése;
— Natura 2000 területek megóvásában részvétel;
— egyéb környezet- és természetvédelmi tevékenység.

Katasztrófavédelmi tevékenység (felöleli a polgári
védelmi tevékenységeket is)
Az e tárgykörbe tartozó tevékenységek olyan jellegűek, melyek kapcsán a helyi
katasztrófavédelmi szervekkel kell felvenni a kapcsolatot, továbbá előzetesen tájékozódni kell
a www.katasztrofavedelem.hu internetes elérhetőségen.
Megemlítendő tevékenységi területek például a katasztrófavédelmi szervezetek napi
teendőinek ellátásába való bekapcsolódás, közreműködés az éves, tervezhető feladatokból
adódó tevékenységekben. Rendkívüli helyzetben a tanulók kompetenciahatárain belül
végezhető tevékenységek ellátása, például árvízhelyzetben homokzsákok szállítása, töltése,
épületek, ingóságok óvása, jelzőrendszer részeként feladatellátás, evakuált emberek
tájékoztatása, segítése stb.

Közös sport- és szabadidős tevékenység
óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel,
továbbá idős emberekkel
— közös programok nehézséggel élő kortársakkal; bölcsődésekkel, óvodásokkal, idős
emberekkel: sport, kézművesség, játék, főzés, egyéb közös programok;
— életinterjú készítése idős emberekkel;
— közös programok (ünnepek, kézművesség, játék, farsang, közös műsor kialakítása, közös
sütés, fodrászat).

Az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott
szerveknél bűn- és baleset-megelőzési területen
folytatható tevékenység
Az e tárgykörbe tartozó tevékenységek olyan jellegűek (hasonlóan a katasztrófavédelmi
tevékenységekhez), melyek kapcsán az illetékes megyei vagy fővárosi kapitányságokkal vagy
helyi polgárőr szervezetekkel kell felvenni a kapcsolatot, továbbá előzetesen tájékozódni lehet
a www.police.hu internetes elérhetőségen.
Megemlítendő tevékenységi területek:
baleset-megelőzés kapcsán:
- egy forgalmasabb útszakaszán kerékpárosok megszólítása, és számukra baleset
megelőzési tanácsokat tartalmazó kiadványt átadása,
- a parkoló autók szélvédőjére baleset-megelőzési tájékoztatók kihelyezése – A nyári időszak
során járőrök segítésével,
- bűn-megelezősi tájékoztatókban való részvétellel,
- nyomtatványok osztásával,
- szükség esetén tolmácsolással biztosíthatják az idényben a strandolók, rendezvényekre
ellátogatók, valamint az adott település parkolóiban leállított járművek biztonságát.

SZÜLŐI NYILATKOZAT (*)
a tanuló egészségügyi állapotáról a nevelés-oktatási, illetve más, külső fogadó intézményben
az iskolai közösségi szolgálat teljesítéséhez

A gyermek neve: ………………………………………………………………………………
A gyermek születési dátuma: …………………………………………………………………
A gyermek anyjának neve: ……………………………………………………………………
A gyermek TAJ száma: ……………………………………………………………………….
További, a gyermekre vonatkozó fontos információ (pl.: allergia, méh, darázs, vagy más
rovarcsípés, ételérzékenység, vélt, valós félelmek, pókiszony, esetleg „alvajáró”, stb.):
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Nyilatkozom, hogy gyermekemen nem észlelhetőek az alábbi tünetek: Láz, torokfájás,
hányás, bőrkiütés, sárgaság, egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyesedés, váladékozó
szembetegség, gennyes fül- és orrfolyás. A gyermek tetű- és rühmentes.
Törvényes képviselő neve: ……………………………………………………………………
Lakcíme: ………………………………………………………………………………………
Telefonos elérhetősége: ……………………………………………………………………….

Dátum: …………………………………………..

…………………………………..
szülő/gondviselő/törvényes
képviselő aláírása

Jelentkezési lap
iskolai közösségi szolgálatra

Alulírott ……………………………………………………………………………… tanuló a Kovács Pál Baptista
Gimnázium……………………… osztályos tanulója a ……………./…………… tanévtől az alábbi
terület(ek)en kívánok eleget tenni a közösségi szolgálatnak ( a megfelelő rész aláhúzandó):
1. egészségügyi
5. polgári és katasztrófavédelmi
2. szociális és jótékonysági

6. kulturális és közösségi

3. oktatási

7. környezet- és természetvédelmi

4. közös sport- és szabadidős tevékenység
óvodáskorú és sajátos nevelési igényű
gyermekekkel, idős emberekkel

8. az egyes rendőrségi feladatok ellátására
létrehozott szerveknél bűn- és balesetmegelőzési területen

……………………………………
tanuló aláírása
Szülő, gondviselő nyilatkozata:
Alulírott …………………………………………………………………………………………………………..
nevezett tanuló szülője/gondviselője az iskolai közösségi szolgálat teljesítését a jelzett
területeken támogatom és tudomásul veszem.
………………………………………………
szülő/gondviselő aláírása

Továbbá hozzájárulok, hogy a közösségi szolgálat tevékenysége alatt gyermekemről fotó
illetve videó készüljön: Igen – Nem
………………………………………………
szülő/gondviselő aláírása
Dátum:………………………………, …………. év ……..... hó ………… nap

