Az iskolai közösségi szolgálat (IKSZ) megszervezése a Budapest II. Kerületi II.
Rákóczi Gimnáziumban
Gimnáziumunkban a törvényi előírásoknak megfelelően a 2012/2013-as tanévben
kezdődött meg a közösségi szolgálat megszervezése. A Nemzeti köznevelési törvény így
foglalja össze a közösségi szolgálat lényegét: „szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi
közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől
független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.” Szintén
a törvényben szereplő fontos kitétel, hogy a középiskola elvégzését közvetlenül követő
érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra
közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. Ezt először a 2016. január 1. után megkezdett
érettségi vizsga esetében kell megkövetelni.
A közösségi szolgálat megszervezésében az iskolavezetés, a közösségi szolgálati
koordinátor és az iskola pedagógusai (elsősorban az osztályfőnökök) vesznek részt. Az
érintett diákok felelőssége sem kicsi: kötelező közösségi szolgálati jelentkezési lapot
kitölteniük, és nekik kell vezetniük a közösségi szolgálati naplót, ami alapján az
osztályfőnök az év végén beírja a bizonyítványba és az anyakönyvbe az elvégzett
közösségi órák számát. Közösségi szolgálatot nem lehet a tanítási órák terhére végezni,
valamint csak olyan szervezetnél lehet teljesíteni, amivel az iskolának együttműködési
szerződése van. A gyakorlat azt mutatja, hogy jobb a 9-11. évfolyamon teljesíteni az 50
óra közösségi szolgálatot, így a végzős évfolyam nyugodtabban készülhet az érettségire, a
továbbtanulásra.
Az IKSZ megszervezése a gimnázium feladata, de ez nem megy „az érintettek” nélkül.
Minden létező fórumon (iskolarádió, honlap, facebook, Aula TV) hirdetjük a közösségi
szolgálati lehetőségeket, de azokra a jelentkezés a diákok feladata. Érdemes tehát nyitott
szemmel, nyitott fülekkel járni a folyosókon, mert sok esetben csak korlátozott jelentkezőt
várnak egy-egy munkára, és a helyek gyorsan betelnek. A 9. évfolyamos osztályok első
osztályfőnöki óráin (szeptember) történik meg a diákok tájékoztatása az IKSZ-ről. Az
osztályfőnöki órák kiváló lehetőséget biztosítanak arra, hogy a diákok beszámoljanak az
IKSZ során szerzett tapasztalataikról.
A jelentkezési lap és a közösségi szolgálati napló letölthető a honlapról. A
dokumentumokra érdemes nagyon vigyázni, mert a tanuló azzal tudja igazolni, hogy az
adott tanévben hány óra közösségi szolgálatot teljesített. A közösségi szolgálati naplót év
végén az osztályfőnöknek kell leadni, aki az alapján végzi az adminisztrációt. Az 50 óra
közösségi szolgálatot teljesítő tanuló bizonyítványába bekerül a következő záradék: „a
tanuló teljesítette az érettségi bizonyítvány kiadásához szükséges közösségi szolgálatot.”

Minden rákóczis diáknak sok sikert kívánunk a közösségi szolgálat teljesítéséhez, és bízunk
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