Tudnivalók a 2016/2017 tanév nyári összefüggő
szakmai gyakorlatáról
Iskolánk tanulóinknak, akik a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény és a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint kezdték meg ágazati iskolai
rendszerű szakközépiskolai tanulmányaikat, a tanulmányi időszakot követően összefüggő
nyári szakmai gyakorlaton kell részt venniük.
Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:




9. évfolyam után 70 óra,
10. évfolyam után 105 óra,
11. évfolyam után pedig 140 óra

A szakképzési törvény értelmében a magasabb évfolyamba való lépés feltétele a az
összefüggő nyári gyakorlat teljesítése, ezért a gyakorlaton való részvétel kötelező! A
gyakorlat anyagát és az elvégzendő feladatokat az egyes szakmákra érvényes kerettantervi
előírások tartalmazzák.
A gyakorlat teljesítésének helyei a következők lehetnek:
 a szülő és a diák által keresett munkahelyen,
 a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által nyilvántartott
vállalkozásoknál, vállalatoknál, üzemeknél, cégeknél stb.
 a kiválasztott munkahely és az iskola között a gyakorlat idejére szóló
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS-t kell kötni. Az összefüggő gyakorlat
időpontját a nyári szüneten belül a munkahellyel kell egyeztetni,
 Ha a fenti lehetőségek egyikével sem sikerül gyakorlati helyet találni, akkor az
iskolával kapcsolatban álló gazdálkodóknál szervezett munkahelyen, vagy az iskolai
tanműhelyben kell a gyakorlatot elvégezni.
Kötelezettségek:
A céggel, amelyhez szeretne gyakorlatra menni a tanuló együttműködési megállapodást kell
kötnünk. A megállapodás előkészítését (cég keresés) a tanuló és a szülő végzi. A céggel aláírt
4 példányos megállapodást az iskolába kell visszahozni és az iskola továbbítja a kamara felé.
A cégnek jogszabály szerint az adott évben érvényes minimál bér 15 %-nak 1,3 szorosát kell
fizetnie havonta a tanulónak. Ez 2016. évben 21.645,-Ft/hó.
Ezt legkésőbb 2017. április 30-ig kell jelezni Godó Péter gyakorlati oktatásvezetőnek.
Szeretnénk, ha minél több diákunk találna a gyakorlat idejére külső gazdálkodó céget, mert
így munkahelyi tapasztalatokat szereznének és valós munkakörnyezetben, a szakmához
illeszkedő valós gyakorlati feladatok megoldásával foglalkoznának!
A gyakorlatot nem teljesítők magasabb évfolyamba nem léphetnek, annak elvégzése
mindenképpen szükséges a továbbhaladáshoz. Felmentés nem adható! Indokolt esetben –
betegség, kórházi kezelés – a gyakorlatot pótolni kell a szorgalmi időszakon kívül az
intézmény által meghatározott feltételekkel.

