
ISKOLAI KÖZÖSSÉGI 
SZOLGÁLAT

Adminisztráció

Készítette: Pencs Anikó

IKSZ koordinátor



Jogszabály szerint elvárt dokumentumok:

■ Tanulói jelentkezési lap

■ Szülői hozzájáruló nyilatkozat

■ Tanulói közösségi szolgálati napló

■ Elektronikus napló, bizonyítvány, törzslap

■ Együttműködési megállapodás

■ Iratkezelési szabályzat 



Jelentkezési lap, szülői nyilatkozat

Jogszabályi elvárás

■ Tanulói jelentkezési lap

■ Szülői hozzájáruló 

nyilatkozat

Ez a két dokumentum sok 

esetben egy.

TKBG gyakorlat

■ Tanév elején a diákok 
tájékoztatást kapnak a 
közösségi szolgálatról, majd 
kitöltik a jelentkezési lapot.

■ A felkészítő és záró 
foglalkozásokat az IKSZ 
koordinátor tartja.

■ A szülői nyilatkozatot a szülők 
tanév elején kitöltik.

Nálunk ez két külön dokumentum.







Közösségi szolgálati napló

Jogszabályi elvárás
■ A tanuló a közösségi szolgálati 

naplót naprakészen vezeti.

■ Az adott sablonon kívül vannak a 

nyomdai forgalomban lévő naplók.

■ Ebben vezetik a tanulók, hogy 

mikor, hol, milyen tevékenységet 

végzett, milyen időkeretben, illetve 

az élményeit, tapasztalatait.

■ A napló a diák tulajdona.

■ Az igazgató aláírásával és 

pecsétjével van ellátva.

TKBG gyakorlat
■ Iskolánkban a közösségi napló 

osztályonként digitálisan van 

lementve felhőbe.

■ Bárhonnan elérhetik és tölthetik, de 

leginkább itt az iskolában 

számítógépen vagy tableten.

■ Az 50 óra teljesítése után van 

kinyomtatva, és akkor hitelesítik a 

fogadó intézmények, illetve az 

igazgató.



Közösségi szolgálati naplónk





Intézményi dokumentálás

■ A közösségi szolgálati naplóban igazolt órák számát az IKSZ koordinátor az 
adott tanév első és második félévében is rögzíti az elektronikus naplóban. 

■ Minden tanév végén az osztályfőnök az év végi bizonyítványba is bevezeti a 
teljesített órák számát.

■ Az 50 óra teljesítését is rögzíteni kell az elektronikus naplóban és 
bizonyítványban is.

■ Ezenkívül az igazolt órák száma és teljesítése a tanuló törzslapján is 
megjelenik.

■ Az iskola a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az 
intézmény iratkezelési szabályzatában rögzíti.

■ Ha a tanuló valamilyen okból iskolát vált, az intézmény vezetője igazolást 
állít ki a közösségi szolgálat teljesítéséről. Az igazolás tartalmazza, hogy az 
intézményváltásig a tanuló hány órát teljesített. 



Együttműködési megállapodás

■ A fogadó intézményekkel az iskola együttműködési megállapodást köt.

■ Iskolánk a következő intézményekkel áll kapcsolatban:

o Mánfai Elvonuló Központ

o Siklósi Katasztrófavédelem

o Siklósi Könyvtár

o Magyar Máltai Szeretetszolgálat

o TÁMASZ Alapítvány

o Beremendi Idősek Otthona

o Ilocskai Idősek Otthona

o Oldi EGYMI

o Medi Home Egészségügyi Szolgáltató Bt.

 Ezeket mind határozatlan időre kötöttük.



Köszönöm a figyelmet!


