Tájékoztató a 10. évfolyamos tanulók összefüggő szakmai gyakorlatáról

A iskolánkban a tanulók a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény és a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint folytatják középiskolai tanulmányaikat. Eszerint a
közlekedés és szállítmányozás és logisztika ágazatban és az ügyvitel ágazatban a tanulónak a 10.
évfolyam után 140 óra összefüggő szakmai gyakorlaton (úgynevezett nyári gyakorlaton) kell részt
vennie. A nyári szakmai gyakorlat összefüggő (folyamatos), fiatalkorú tanuló esetében a napi
foglalkoztatás a hét órát nem haladhatja meg.
Nem elegendő a 10. évfolyam sikeres teljesítése, a továbbhaladás és a 11. évfolyam megkezdésének
feltétele a 140 órás összefüggő szakmai gyakorlat teljesítése, és az igazoló dokumentumok határidőre
történő benyújtása.
A tanulók részére az összefüggő szakmai gyakorlat gyakorlati képzőhelyen kerül megszervezésre. A
szülő kezdeményezheti az összefüggő szakmai gyakorlatnak általa keresett gyakorló helyen történő
teljesítését.
Az összefüggő szakmai gyakorlat választott helyen történő teljesítésének szándékát és a fogadó
gyakorló hely elérhetőségeit legkésőbb 2018. március 5. hétfőig kell az osztályfőnöknek vagy
közvetlenül a gyakorlati oktatás vezetőnek jelezni a kitöltött befogadó nyilatkozat leadásával.
Amennyiben nem érkezik a tanulótól a megadott határidőig kitöltött befogadó nyilatkozat, az iskola
által biztosított gyakorlati helyen kell letöltenie a szakmai gyakorlatot.
Együttműködési megállapodás: A gyakorló hely és az iskola között - Pécs-Baranyai Kereskedelmi
és Iparkamara által megszövegezett - Együttműködési megállapodás jön létre. Ez a dokumentum
tartalmazza a gyakorlati képzőhely, az iskola és a tanuló szakmai gyakorlattal kapcsolatos jogait és
kötelezettségeit.
Összefüggő szakmai gyakorlat időpontja: 2018.06. 18. hétfő - 08.17. péntek (140 óra, 4 hét)

közé eső időszakban, a gyakorlati képzőhely fogadókészségének figyelembe vételével.
A gyakorlat dokumentálása: A tanuló gyakorlati feladatainak elvégzését a gyakorlatért felelős
személy a foglalkozási naplóban vezeti. Ez a gyakorlati képző hely dokumentuma, ezt onnan elhozni
nem szabad.
A napi elvégzett feladatokat a tanuló külön füzetben – az egyéni munkanaplóban - vezeti, az
elvégzést pedig igazolja a gyakorlatot irányító személy. A naponkénti beszámoló terjedelme napi fél
A/4 oldal (= egy A/5 oldal) legyen. A gyakorlatról a tanuló egy, megadott szempontok szerint
összeállított, 5 diából álló ppt. bemutatásával számol be az első tanítási órán. Az egyéni
munkanaplót és a ppt.-t is érdemjeggyel értékeljük, amely a szakmai tantárgynál kerül beszámításra.
A gyakorlat teljesítésének igazolása: A tanuló a gyakorlat befejezését követően, de legkésőbb 2018.
augusztus 31. péntekig eljuttatja az egyéni munkanaplót az osztályfőnökének, a gyakorlati hely által
kiadott igazolást az iskola titkárságára.
Hiányzások és hiányzások igazolása: A tanuló mulasztását igazolni köteles. Összefüggő szakmai
gyakorlaton a mulasztás igazolása kizárólag orvosi igazolással történhet. Az igazolás az újbóli
munkába állás napján nyújtandó be a mentornak a gyakorlati helyen.
A szülőnek kell bejelentenie a munkáltatónak a tanuló várható hiányzását a távolmaradás első
napján legkésőbb a munkakezdést követő fél órán belül. Amennyiben a tanuló várhatóan több
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napig mulasztani kényszerül, erről a szülő köteles hivatalos levélben mind a gyakorlati helyet,
mind az iskolát értesíteni.
Ha a tanuló összefüggő szakmai gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása
meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (140 óra) 20%-át, a tanuló az évfolyam
követelményeit nem teljesítette (magasabb évfolyamra nem léphet). Az igazolatlan mulasztás nem
haladhatja meg az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (140 óra) 5%-át.
Tájékoztatás: Az összefüggő gyakorlat beosztásáról 2018. május 31-ig adunk tájékoztatást. A
diákokra megkötött együttműködési megállapodás sablonja megtekinthető a Pécs-Baranyai
Kereskedelmi és Iparkamara honlapján. A szakmai gyakorlattal kapcsolatos egyéb információkat
iskolánk honlapján, a „Szakmai gyakorlat” menüpont alatt tesszük közzé.

Pécs, 2018. január 29.
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