Legfontosabb tudnivalók az Iskolai Közösségi Szolgálatról (IKSZ)
Mi ez?
2016-tól az érettségi vizsgára jelentkezés előfeltétele, hogy minden diák 50 óra
közösségi
szolgálatot végezzen középiskolai tanulmányai során
Tanítási időn kívül, 50 órás, közösségért tett segítség, önként vállalt olyan munka, egy
olyan ügyért,
 ami mellé a gyermek szívesen odaáll,
 ami valamilyen módon kapcsolódik a személyes érdeklődéshez és értékrendhez.
a) az egészségügyi,
b) a szociális és jótékonysági,
c) az oktatási,
d) a kulturális és közösségi,
e) a környezet- és természetvédelemi,
f) a katasztrófavédelmi,
g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel
közös sport- és szabadidős
 területén folytatható tevékenység


Ne azért vállaljon közösségi munkát, hogy meglegyen az 50 órája, hanem azért,
mert fontos számára az, amit csinál!
 Érettségiig legyen meg ez az 50 óra!


legjobb ha 11. osztályig, hogy az utolsó évben koncentrálni
tudjon az érettségire!



Ha megvan, csak akkor tud érettségizni.



Legyen úgy elosztva, hogy ne legyen megterhelő számára.

Gyakran ismételt kérdések:
Kik vállalhatnak iskolai keretek között önkéntes munkát?
Kilencedik osztálytól mindenki

Mikor lehet ezt csinálni:
Semmiképp nem tanítási idő alatt


tanítási időn után 1-3 órát vállalhatnak a gyerekek egyszerre



hétvégén: többet, akár 4-6 órát is

Hogyan lehet jelentkezni egy-egy munkára?


Jelentkezési lapot kell kitölteni

minden egyes jelentkezés

alkalmával és azt a szülővel a munka megkezdése előtt alá kell íratni.


Csak úgy végezhetnek külső közösségi munkát, ha abba a szülők is beleegyeznek!

Honnan tudja, hogy hová mehet közösségi szolgálatra?
Az iskola több, mint 200 szervezettel áll kapcsolatban.
Lista:


Iskolai honlapon



II.RFG IKSZ facebook csoporthoz kell csatlakozni, onnan

ha van egy szervezet, ahová szívesen mennének, de nincs rajta a listán, a gyerekeknek
az iskolai közösségi koordinátort kell keresni!
Minden aktuális közösségi munka fel lesz téve a FB oldalra is és a 212-es szobánál lévő
faliújságra!
Közösségi koordinátor:
Vrabecz Orsi


212-es szoba- titkársági folyosó végén- személyesen



FB csoporton keresztül



e-mail: vrabecz@budai-rfg.hu

Honnan tudom, hogy hány órája van meg a gyereknek az 50-ből?


az év végi bizonyítványba az osztályfőnök beírja az az évi teljesített órákat.



Az IKSZ naplóba, amit szeptember végén, október elején fognak ,megkapni,
minden egyes közösségi munka után az adott szervezettel be kell íratni a
teljesített órákat, és aláíratni az ottani koordinátorral, majd a naplót be kell
mutatni az iskolai koordinátornak és végül le kell adni az osztályfőnöknek, aki
ez alapján berögzíti a teljesített órákat ez e-naplóba.

A gyerekek kötelessége, és felelőssége, hogy vezessék az IKSZ naplót, tehát
feltétlenül fontos, hogy egy-egy munka után, lehetőleg rögtön beírassák az
órákat, mert utólag már nagyon nehéz követni!

FONTOS


Csak az iskolán keresztül lehet bármilyen közösségi munkára jelentkezni,



Szülő nem jelentkeztethet és nem köthet szerződést!



Utólag NEM KÖTÜNK SZERZŐDÉST!!

FONTOS: Szeptember végén, október elején Vrabecz Orsi koordinátor és Hortobágyi
Péter igazgató helyettes felkészítő/bemutat(koz)ó órát tart egy-egy osztályfőnöki óra
keretében a 9. évfolyamnak.
Ekkor kerülnek kiosztásra az IKSz-es naplók és lesz egy bővebb tájékoztató.
Ezen az alkalmon a diákok választ kapnak az IKSz-szel kapcsolatos kérdéseikre.

Az iskolában a 212-es szobánál van egy doboz, ebbe a dobozba, név nélkül,
előzetesen már lehet bedobni kérdéseket. Ez nagy segítség lenne a bemutatkozó
órát tartóknak, mert előre tájékozódhatnak arról, hogy mi érdekli a gyerekeket.

