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(4) A gimnázium, a szakgimnázium a 9-12. évfolyamos, a szakközépiskola a 9-
13. évfolyamos tanulói számára szervezi meg a legalább ötven órás közösségi 
szolgálatot, vagy annak teljesítésére időkeretet biztosít. 
(7) A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése 
tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás, 
tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás 
időkeretben végezhető. 
 
(9)e) az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az 
iskola és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek 
tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt 
kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a végzett tevékenységeket, a 
mentor nevét és feladatkörét. 
 
Záradék: 47. A tanuló teljesítette a rendes érettségi vizsga megkezdéséhez 
szükséges közösségi szolgálatot Tl. 

20/2012. EMMI rendelet 
133.§ változásai (2016. VIII. 24.) 



Időpont: 2017. január 2. és 2017. március 31. 
között. 
Mire terjed ki ? 
A vizsgálat az IKSZ visszamenő több éves 
dokumentációjára terjed ki elsősorban. 
Kiket érint? 
Véletlenszerűen kiválasztott 150-200 érettségit 
adó intézményt. 
A vizsgálatot az OH munkatársai végzik a 2011. évi 
CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 
 Nkt. 77. § (3) bekezdés alapján. 

Szakmai OH ellenőrzés 



• Jellemző országos helyzetkép – jelentés 
elkészítése 
 

• Visszajelzés az intézményeknek a jobbítás 
szándékával, jó gyakorlatok felmutatásával - 
írásbeli visszacsatolás. 

 
www.oktatas.hu/kozneveles/ellenorzesek/kolleg
iumok_szakmai_ellenorzeserol 
www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/elle
norzesek/Fegyelmi_jelentes 

Az ellenőrzés célja 

http://www.oktatas.hu/kozneveles/ellenorzesek/kollegiumok_szakmai_ellenorzeserol
http://www.oktatas.hu/kozneveles/ellenorzesek/kollegiumok_szakmai_ellenorzeserol


• Élménybeszámolók a honlapra (minta: 
kozossegi.ofi.hu/Archivum/Élménybeszámolók 

• Pedagógiai program, 
•  Együttműködési megállapodások, 
• Jelentkezési lapok,  
• Törzslapok,  
• Bizonyítványok, 
• Osztálynaplók, 
• Igazolások iskolaváltás esetén,  
• 2016. évi nyári vizsgákban való jelentkezést törlő igazgatói  

határozatok 100/1997. (VI.13. Kormányrendelet  12.§(15a) 

•  A szakértői bizottság mentességről szóló határozatai. 
 
A közösségi szolgálati napló a diák tulajdona. 

 
  

 Felkészülni mivel lehet? 
 

 



• 9. osztályos diákok számára készült IKSZ-
kérdőív: 
http://felmeres.ofi.hu/v2/index.php/732111?
lang=hu 
 

• 12. osztályos diákok számára készült IKSZ-
kérdőív: 
http://felmeres.ofi.hu/v2/index.php/329269?
lang=hu 

 

Aktualitások I. 

http://felmeres.ofi.hu/v2/index.php/732111?lang=hu
http://felmeres.ofi.hu/v2/index.php/732111?lang=hu
http://felmeres.ofi.hu/v2/index.php/329269?lang=hu
http://felmeres.ofi.hu/v2/index.php/329269?lang=hu


A csoport képzés időpontjai: 
2016. október 24. (9.00 – 18.00 óráig), 
2016. október 25. (8.00-17.00 óráig) 
2016. október 28. (9.00 – 18.00 óráig). 
  
B csoport képzés időpontjai: 
2016. december 5. (9.00 – 18.00 óráig), 
2016. december 6. (8.00-17.00 óráig) 
2016. december 9. (9.00 – 18.00 óráig). 
 
A képzés helye, címe: OFI József körúti tankönyvbolt, 1085 
Budapest, József körút 63.        
Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 30. 

Aktualitások II. 
IKSZ - koordinátor képzés 



Új Európa Alapítvány KÖSZ! Pályázata fogadó 
intézményeknek: 
Cél: min. 20 óra közösségi szolgálat teljesítése, 
Kisprojekt max. 5 fő részvételével→100 000 ft 
Nagyprojekt: 10-30 fő részvételével → 400.000 ft 
Elszámolható: utazási, anyagköltség, mentor díja 
 
Regisztráció: 2016. november 9. éjfélig 
Beadás határideje: 2016. november 15. éjfél 

Aktualitások III. 
 



  
Szakmai nap az iskolai közösségi szolgálatot 

segítő pedagógusok számára  
 
Időpont: 2016. november 30. szerda, 10.00-
14.30  
Helyszín: KPSZTI, 1068 Budapest, Városligeti 
fasor 42. 

Jelentkezni a regisztrációs felületen lehet! 
  

Aktualitások IV.. 
 



Lemorzsolódás/ korai iskolaelhagyás 

Fotó: Székelyhidi Balázs, Magyar Nemzet 



 
• 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a 

nemzeti köznevelésről szóló törvény 
végrehajtásáról módosítása 2016. 
decemberig. 

• 2017. február 10-ig első adatközlés, 
• 2017. június 30-ig második adatközlés, 
• Javaslat a pedagógiai eredményességet 

javító intézkedésekre. 

A lemorzsolódással veszélyeztetett 
tanulók támogatásához kapcsolódó korai 
jelző- és pedagógiai támogató rendszer 

ütemezése 



 
• Út a szakmához ösztöndíj alprogram 
• Út a középiskolába ösztöndíj alprogram 
• Út az érettségihez ösztöndíj alprogram 
 
 
• Jelentkezési határidő: 2016. szeptember 23. 
 

  
 
 

Pályázatok mentori programokra 



 
Minősített Tehetséggondozó Műhely 

cím elnyerése  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pályázat: http://www.ujnemzedek.hu/hasznos/palyazati-felhivas 

Pályázatok mentori programokra 



Lemorzsolódás műhely 
 

Időpont: 2016. november 11. péntek 
10.00-14.30  

  Helyszín: KPSZTI, 1068 Budapest,                                
   Városligeti fasor 42. 

 
 
 



 
 
 

Bodó Márton 
 E-mail: bodo.marton@kpszti.hu 

Telefon: (+36 1) 479 3007 
 Katolikus Pedagógiai Intézet 

Honlap: www.kpszti.hu 
Budapest VI., Városligeti fasor 42. 
Postai cím: 1406 Budapest, Pf. 68 

Telefon: (+36 1) 479 3000 
  

 

Elérhetőség 

blocked::http://www.kpszti.hu/


 
 

  
 

 
 

…amit e legkisebb testvéreim 
közül eggyel is tettetek, velem 
tettétek. (Mt, 25, 40)  
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