TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLATRÓL
2018 / 2019. TANÉV
Tisztelt Tanulók!
Önök intézményünkben a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény és a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint kezdték meg tanulmányaikat.
2017 szeptemberétől a szakgimnáziumi képzésben tanulók esetében az összefüggő szakmai
gyakorlat:
1/13. évfolyam után 96 óra (8 óra/nap)

1/13.EA, 1/13.EB, 1/13.EFK

összefüggő gyakorlaton (úgynevezett nyári gyakorlaton) kell részt vennie.
A továbbhaladás feltétele
A gyakorlaton való részvétel kötelező. A szakképzési törvény értelmében a következő
évfolyamba való lépés feltétele az összefüggő nyári gyakorlat teljesítése.
A gyakorlat teljesítésének helye


a tanuló által keresett munkahelyen, vagy



a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által nyilvántartott vállalkozásoknál
(www.isziir.hu honlapon gyakorlati képzésre jogosult szervezetek nyilvántartása
menüben kereshető



a fenti esetekben a gyakorlati képzésben részt vevő gazdálkodó szervezet1 és az iskola
között

a

gyakorlat

idejére

szóló

együttműködési

megállapodást

kell

kötni. Az együttműködési megállapodás iskolánk honlapjáról az Szakmai gyakorlat
menüpontból (2019. február 2 1-tól) tölthető le. A gyakorlat időpontja a nyári szüneten
belül a munkahellyel egyeztetendő.
Összefüggő szakmai gyakorlat időbeni megszervezése
Az összefüggő szakmai gyakorlat időpontjának meghatározásakor mindenképpen figyelembe
kell venni a pihenőidő biztosítását és a nyári szünet kiadását, valamint lehetőséget kell
biztosítani a tanulónak a hiányzásai pótlására vagy az esetleges javítóvizsgák letételére is.
1 A szervezet lehet szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet, költségvetési szervként működő
intézmény, vagy alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy és a fenntartásukban működő intézmény.

1

A hiányzások pótlására, illetve a javítóvizsgák letételére augusztus második felében van
lehetőség, ezért még az adott tanévben, azaz a következő évfolyam megkezdése előtt rögzíteni
kell, hogy teljesítette-e az adott évfolyam követelményeit és a következő évfolyamra léphet-e.
Ha az összefüggő szakmai gyakorlat megszervezésére augusztus hónapban úgy kerül sor, hogy
a szakmai gyakorlat vége és a következő tanév első napja között nincs egyetlen munkanap sem,
akkor a tanulónak már nem lesz lehetősége hiányzásai pótlására vagy a javítóvizsgák letételére.
Az adott évfolyam teljesítésének feltétele az összefüggő szakmai gyakorlat teljesítése, ezért
azt célszerű legkésőbb július hónapban megszervezni.
A gyakorlat dokumentálása
A tanuló munkanaplóban (letölthető) vezeti a gyakorlati feladatok elvégzését.
A nyitólapon szerepeljen a tanuló neve és osztálya, a gyakorlat kezdő- és befejező napja,
valamint a munkahely adatai, a tanulóval foglalkozó személy neve és elérhetősége.
A tanuló a munkanaplóban vezeti a napi elvégzett feladatokat, a gyakorlatot irányító személy
pedig az elvégzést igazolja és értékeli.
A gyakorlat teljesítésének igazolása
A tanuló a gyakorlat befejezését követően, de legkésőbb 2019. augusztus 31-ig eljuttatja a
munkanaplóját az iskola titkárságára.
Bejelentési kötelezettség
A tanuló 2019. április 19-ig Macskási Szilvia felnőttoktatási koordinátornak leadja a
munkahely adatait, a tanulóval foglalkozó személy nevét és elérhetőségét illetve jelzi, ha nem
talált külső gyakorlati helyet.
Honlapról letölthető dokumentumok:
www.poganysuli.hu
 Tájékoztató az összefüggő szakmai gyakorlatról
 Együttműködési megállapodás (képzés/évfolyam)
 Munkanapló
Kapcsolattartó:
Macskási Szilvia
felnőttoktatási koordinátor
macskasi.szilvia@bkszc.hu
06-70/399-6736

