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2, KÖSZ - iskolai időterv

3, Iskolai előkészítő feladatok, tanulói
felkészítés
Felkészítés területei:
- önkéntesség céljainak meghatározása (miért?)
- a végrehajtás törvényi szabályainak bemutatása
- iskolai eljárásrendszer és „szereplők” bemutatása
- tevékenységek / fogadó szervezetek bemutatása
- jelentkeztetés lebonyolítása
- munkavégzéssel kapcs. egyedi szabályok ismertetése

Előkészítő feladatok, tanulói felkészítés
 iskolai tájékoztató 9. évfolyamosoknak
- osztályfőnöki óra keretében
- szeptember közepéig
 faliújság – fogadó szervezetek listája
- tevékenység, kapcsolattartók, bevont tanulók száma
- új szervezetek felvitele
- szeptember második fele

 otthoni megbeszélés
 faliújság - előzetes jelentkezés kitöltése
- érkezési rendben,
- a létszámhatárok figyelembe vételével
- szeptember vége
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Abádszalók Városi
5241 Abádszalók,
Önkormányzati
Kossuth Lajos út 6.
Bölcsőde
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Cím: 5241 Abádszalók,
Katasztrófavédelmi
Deák Ferenc utca 8.
Igazgatóság;
5000 Szolnok, József
Önkormányzati TűzoltóAttila út 14.
parancsnokság
Abádszalók
Hat szín virág Óvoda
5241 Abádszalók,
Abádszalók
Kölcsey út 2.

"Fenyves Otthon"
JNSZM Fogyatékosok
Otthona

5349 Bánhalma, Tanya
34

Berekfürdői Turisztikai
5309 Berekfürdő, Fürdő
Nonprofit Szolgáltató
u. 2.
Kft.
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Abádszalók, Kossuth
Lajos út
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Városi Tűzoltóság,
Abádszalók, Deák
Ferenc utca
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Abádszalók, Kölcsey
út
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Bánhalma

10 fő

Berekfürdő
közigazgatási terület

 osztályfőnöktől kapott jelentkezési lap kitöltése
- szülővel való aláíratás
- visszagyűjtés
- irattározás (iskolatitkár)
 jelentkezések rögzítése
- adatbázis a tanulók választásáról
- oktatás-technikus
- szeptember vége, október eleje
 iskolai koordinátorral való kapcsolatfelvétel

 a szervezet koordinátorával való kapcsolatfelvétel;
 előkészítő foglalkozás;
- a munkavégzéssel kapcsolatos egyedi és speciális
szabályok ismertetése,
- munka és balesetvédelem
 közösségi szolgálati napló kiosztása, munka megkezdése

