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Tisztelt Gyakorlati Képzőhely !
A 2018/2019-es tanévvel kapcsolatban néhány hasznos információval szeretnénk segíteni
tanulóink gyakorlati képzését.
KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN!
 Az előző évben kialakult gyakorlat szerint továbbra is minden hónap utolsó gyakorlati
napján kérjük e-mailben a gyakorlat@keri-eger.sulinet.hu címre átküldeni a tanuló
értékelő lapját, melyből egy példányt mellékelünk, de iskolánk honlapján is megtalálható.
 Az igazolatlan hiányzások esetén, vagy amennyiben a tanuló nem jelenti be miért nem
jelent meg a gyakorlati képzésen, azonnal kérjük jelezni, hogy az osztályfőnököt, vagy a
szülőt értesíthessük. Sajnos, ha már csak a következő hónap elején szerzünk tudomást a
hiányzásról, nem tudunk eleget tenni a Szakképzési Törvénynek, miszerint:
40. § (1) A gyakorlati képzést folytató szervezet köteles értesíteni a tanuló tanulói
jogviszonya szerinti szakképző iskolát a tanuló gyakorlati képzésről való első alkalommal
történt igazolatlan mulasztásakor.
Ez annál is inkább fontos, mert
39. § (3)Ha a tanulónak a szorgalmi időszakban teljesítendő gyakorlati képzésről való
igazolt és igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja az adott tanévre vonatkozó
összes gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló tanulmányait csak az
évfolyam megismétlésével folytathatja.
.
 A tanév rendjét mellékeljük, melyben megtalálhatók a tanév kezdése, és utolsó tanítási
nap, valamint szünetek időpontja.
A Szakképzési Törvény értelmében:
38. § (1) A gyakorlati képzést folytató szervezetnél a tanuló gyakorlati képzésére nem
kerülhet sor
b) a szakképző iskola által szervezett olyan rendezvény napján, amelyen minden tanuló
részvétele kötelező,
(2)141 A gyakorlati képzést folytató szervezet a heti pihenőnapokon és a munkaszüneti
napokon, valamint az őszi, a téli és a tavaszi szünet időtartama alatt a tanulót gyakorlati
képzésre csak a rendeltetése folytán e napon is működő gyakorlati képzési helyen és a
szakképző iskola hozzájárulásával veheti igénybe vagy abban az esetben, ha a tanuló
mulasztását pótolja. Az igénybe vett idő helyett – a mulasztás pótlásának esetét kivéve,

lehetőleg a következő gyakorlati képzési napon – ugyanolyan mértékben kell szabadidőt
biztosítani.
A jövőben is tájékoztatni fogjuk Önöket, az iskolai közös rendezvények időpontjáról.
 A munkaszüneti napok bedolgozása alkalmával a gyakorlati képzőhely kompetens abban,
hogy adott napon dolgozik a tanuló, vagy mely napon dolgozza be az adott napot.
 A tanulók gyakorlatra a következő időpontban oszthatók be:
37. § (3)137 Kiskorú tanuló napi képzését hat óra és huszonkét óra között, folyamatosan
kell megszervezni. A tanuló részére a gyakorlati képzés befejezése és a következő napi
gyakorlati képzés megkezdése között legalább tizenhat óra folyamatos pihenőidőt kell
biztosítani.
 A szakképzési kerettantervben meghatározott feladatok megtalálhatók iskolánk
honlapján. www.keri-eger gyakorlati oktatás menüpontban
Szt. 35. § (1) A tanuló gyakorlati képzés keretében csak a gyakorlati képzés szakképzési
kerettantervében meghatározott feladat ellátására kötelezhető, és csak egészséges,
biztonságos körülmények között foglalkoztatható.
 A külső gyakorlatra előírt óraszámokat, és az órarendet, e-mailben fogjuk közölni.
 Az egészségügyi könyveket a külső gyakorlaton lévő tanulók esetében, mint az a tanuló
szerződésben is előírja, a gyakorlati képzőhely kötelessége érvényesíttetni.
Mellékletek: Tanév rendje
Értékelő lap
A további jó együttműködés reményében kívánunk sikeres munkát.
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