
IKSZ az Állatkertben 

 

A turnusok időbeosztása: 

2022-ben három egymást követő turnust indítanak nyáron, hogy a diákok kiválaszthassák a 

nekik leginkább megfelelő időpontot az IKSZ teljesítésére. Minden turnus előtt a 

jelentkezőknek tartanak egy információs foglalkozást 2-3 órában, amelyen a diákoknak meg 

kell jelenniük, és minden diáknak kötelező részt vennie munkavédelmi oktatáson, amelyet a 

turnusok első napjaiban tartanak az Állatkert erre kijelölt helyiségében. Az információs 

foglalkozásra a diákokat elkísérhetik szüleik is, de az ő megjelenésük nem kötelező. 

A turnusok időpontjai: 

1; 2021. június 21. – július 11.  Információs foglalkozás időpontja: június 17. 10:00 

2; 2021. július 12. – augusztus 1.  Információs foglalkozás időpontja: június 30. 10:00 

3; 2021. augusztus 2. – augusztus 22.  Információs foglalkozás időpontja: július 29. 10:00 

 

A munkavégzés ideje: 

Az Állatkertben minden nap munkanap. 

A munkakezdés időpontja igazodik az egyes munkaterületeken a dolgozók munkakezdésének 

időpontjához. Ez van, ahol reggel 6 óra, van, ahol délelőtt 10 óra. A munka befejezésének 

időpontja is ehhez hasonlóan alakul. Van, ahol már délután 2-kor, van, ahol csak 7-kor 

végeznek. Lehetőség szerint a diákoknak érdemes minél több munkaterületen kipróbálniuk 

magukat, hogy nagyobb rálátást szerezhessenek az Állatkert mindennapjaira. 

A diákok a legtöbb munkaterületen naponta két váltásban dolgoznak, így biztosan lesz délelőtti 

és délutáni elfoglaltság is a három hét alatt. 

Amennyiben lehetőségük van rá, örülnek, ha a diákok is alkalmazkodnak az Állatkert működési 

rendjéhez, és hétvégén is kiveszik részüket a feladatok ellátásából. 

 

Mit kell tenned diákként, mielőtt megkezded az Iskolai Közösségi Szolgálatot az 

Állatkertben? 

1. Egyeztess az Állatkerttel, hogy a neked megfelelő turnusban van-e még hely! (Lehet, 
hogy a jelentkezésedre kapott válaszlevélben ez az információ már szerepelni fog.) 

2. Egyeztess az Iskolai Koordinátorral! 
3. Ha ezek megtörténtek, küldd el az adataidat a szerződés előkészítéséhez (név, lakcím, 

tartózkodási hely, születési hely és idő, anyja neve)! Ennek végső határideje 2021. 
június 11. Válaszlevélben küldjük a kinyomtatandó szerződést. 

4. Készítsd el a Közösségi Szolgálati Naplót! 
5. Gyere el az információs foglalkozásra! Hozd magaddal a Közösségi Szolgálati Naplót 

és a szerződést, amelyet a törvényes képviselőd is aláírt! 
6. Teljesítsd az 50 óra Közösségi Szolgálatot! 

 

 

Kapcsolat:  
Tel.: 06-1/273-4987, e-mail: info@zoobudapest.com 
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