Legfontosabb tudni valók az Iskolai Közösségi Szolgálatról (IKSZ)
Mi ez? Tanítási időn kívül teljesítendő, 50 órás, közösségért tett segítség. Az érettségi egyik
alapfeltétele.
Kire vonatkozik? 9 évfolyamtól mindenkire.
Teljesítés ideje: 9. évfolyamtól 13. évfolyamig. (optimális: 9. évf. II. féléve – 10. évf. I. féléve)
Teljesítendő óraszám: 50 óra (Ebből 5-5 óra elszámolható felkészítésre és reflexióra)
Egy alkalom alatt 1- 3 óra végezhető. (1 óra= 60 perc) Az utazási idő nem elszámolható. Hétvégén
és tanítási szünetben 4óra.
A munka jellege lehet: (lásd: törvényi háttér)
Jelentkezés: Év elején a diák és szülője aláírnak egy jelentkezési lapot és nyilatkozatot, ezt az ofő osztja
ki és szedi be. Ezután minden munkára személyesen kell jelentkezni Válóczy Zsófiánál. ÖNÁLLÓAN!
Tájékoztatás: Az aulában TV-n, faliújságon, napi egyszeri hangos bemondással és személyesen a 213-as
szobában.
Mentorálás: A szervezeteknél mentorok várják a diákokat, akik segítenek a felkészülésben.
Az iskola részéről Válóczy Zsófia IKSZ koordinátor nyújt segítséget, alkalmi kíséretet, munkalehetőséget.
(213-as szoba, valoczy@budai-rfg.sulinet.hu, tel.: 225-1605). Az osztályfőnök érzékenyít, összesít,
dokumentál.
Együttműködési szerződés kötésének menete: A szervezet és az iskola együttműködési megállapodást
köt. Ennek a szerződésnek minden esetben át kell mennie az Iskolán!!! Szülő ajánlhat szervezetet, de
megállapodást nem köthet!
1. Szervezet ajánlása: Olyan szervezet ajánlható, amely anyagi érdektől függetlenül önkéntes
munkát tud nyújtani diákoknak.
2. Kapcsolat felvétel: A Szervezet elérhetőségét, kapcsolattartójának nevét a szülő juttassa el
az osztályfőnökhöz. VAGY a Szervezethez juttassák Válóczy Zsófia elérhetőségét:
valoczy@budai-rfg.sulinet.hu
3. Szerződéskötés: Iskola feladata. A szerződés 2 példányban készül (1 a Szervezetnek, 1 az
Iskolának).
Leigazolás: A diákoknak kötelességük minden alkalommal naplót vezetni a ledolgozott órákról. (a napló
lap letölthető a megújuló honlapunkról). Ennek alapján kerül be az E-NAPLÓBA, ahol a szülő nyomon
követheti. Minden év végén, a leigazolt órák bekerülnek a bizonyítványba is. (9. évfolyam új típusú
naplót kap 100 Ft/db)

FONTOS: Év elején, az első héten Hortobágyi Péter és Válóczy Zsófia felkészítő/bemutat(koz)ó órát tart
egy osztályfőnöki óra keretében a 9. évfolyamnak. Ez az óra felkészítésként elszámolható.

