Részletes tájékoztató a 2021.tanév
nyári összefüggő szakmai gyakorlatról
Kedves Szülők!
Kedves Tanulók!
A Szakképzésről szóló 2011.évi CLXXXVII. törvény és a Nemzeti
Köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény alapján a középiskolai
tanulmányaikat folytató tanulóknak, a szorgalmi időszakot követően összefüggő
nyári szakmai gyakorlatot kell teljesíteniük.
Fogadókész gazdálkodó szervezet keresése:
Elsődlegesen a tanuló illetve gondviselőjének feladata, hogy az ágazati
alapvizsgát követően a szakmai gyakorlat teljesítésére alkalmas és a feladatot
felvállaló gazdálkodó szervezetet keressen.
A szakképző iskolai tanuló a 10. évfolyamtól kezdődően itt kapja a gyakorlati
képzést a szorgalmi időszakban és a nyári gyakorlaton is.
A nyári gyakorlat teljesítése:
Legkorábban 2022.június 16-tól (csütörtök) kezdődően, összefüggően – azaz
egymást követő heteken –, kiskorú tanuló esetén legfeljebb napi 7 órás
gyakorlat keretében 06:00 és 22:00 között folyamatosan kell a tanulók
összefüggő szakmai gyakorlatát megszervezni. Nagykorú tanuló esetén
legfeljebb napi 8 óra lehet a gyakorlat.
Az összefüggő szakmai gyakorlat letöltése kötelező ahhoz, hogy magasabb
évfolyamba léphessen.
A 2021-2022.tanévben technikumi ágazati képzésben a 9-10. évfolyamot
követően, a szakképző iskolai képzésben a 9. évfolyamot követően nincs
nyári gyakorlat.
A tanulmányok folytatásának (továbbhaladás) feltételei:
Az adott évfolyam sikeres teljesítését követően a következő évfolyam
megkezdésének feltétele az összefüggő szakmai gyakorlat elvégzése. A
gyakorlat tananyagát és az elvégezendő feladatokat a kerettantervi leírások
tartalmazzák, amelyeket a gyakorlóhelyek számára átadunk.
Mulasztások:
A gyakorlat időtartama alatt a tanuló a gyakorlat összes óraszámának maximum
a 20 %-át hiányozhatja, igazolt és igazolatlan hiányzást együttvéve. Az igazolást
–a mely alapvetően csak orvosi igazolás (táppénzes papír) lehet, a

gyakorlóhelynek kell leadni, a mulasztást követő első munkanapon, amelyen a
tanuló megjelenik.
Az igazolatlan mulasztás mértéke nem haladhatja meg a kötelező óraszám 5 %át, melyet a gyakorlóhellyel egyeztetve a tanuló köteles pótolni, azaz ledolgozni.
20 % feletti igazolt mulasztás vagy igazolatlan hiányzás esetén a tanuló
nyári gyakorlata érvénytelen, az évfolyamot megismételni köteles!
A gyakorlat teljesítésének helye lehet:
 a szülő és a diák által keresett gyakorlóhely,
 a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által
vállalkozásoknál lévő gyakorlóhelyek (www.isziir.hu).

nyilvántartott

Megállapodások:
A kiválasztott gyakorlóhely és az iskola a nyári gyakorlat idejére Képzési
Munkaszerződést köt, a szakképző iskolai tanulók esetében Tanulószerződést.
Az érettségire épülő szakképzésben résztvevő tanulóink saját maguk keresnek
gyakorlóhelyet, a nyári gyakorlat idejére.
A gyakorlat 2022.június 16-tól 2022.augusztus 31-ig végezhető
Az iskola célja az, hogy minden diák külső gyakorlóhelyen teljesítse
kötelezettségét.
A gyakorlat teljesítésének igazolása:
A tanuló tevékenységét a munka jellegétől függően naponta, vagy hetente kell
értékelni, illetve a gyakorlat befejezésekor egy végleges érdemjeggyel kell
ellátni.
A tanuló a gyakorlat befejezését követően, de legkésőbb 2022.szeptember 01-ig
köteles leadni a befogadó gyakorlóhely által kitöltött, aláírt, lebélyegzett
igazolólapot a gyakorlati oktatás-vezetőnek.
A sikeres ágazati alapvizsgát követően a szakképzős tanulók kezdjék el keresni
a duális képzőhelyet, ahol a következő tanévtől a gyakorlati képzést kapják.
Ezt követően kapnak az iskolától egy megújult befogadó nyilatkozatot, ami első
lépése a szakképzési munkaszerződés megkötésének.
A szakképzési munkaszerződést a munkáltató, az illetékes kamara
koordinálásával köti.

