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Tisztelt Gyakorlati képzőhely!
Mind a meglévő, mind az új partnereinknek nyári összefüggő szakmai gyakorlattal kapcsolatban néhány
fontos információra szeretnénk felhívni a figyelmet.
Ebben az évben is a nyári szünetben kolleganőnk ügyeletet tart.
NYÁRI SZAKMAI GYAKORLATTAL
kapcsolatos információk:
Pap Gabriella
Hétfőtől –Csütörtökig 8-16-ig

Pénteken 8-13 –ig

Földszint 121 szoba
Telefon: 70/400-2880

e-mailben a gyakorlat@keri-eger.sulinet.hu

Kérjük, hívja, keresse bizalommal!

Tájékoztató
Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama 140 óra (4 hét heti 5 nap és napi 7 óra). A 11. osztályosoknak
160 óra (4 hét 20 nap napi 8 óra). A 4 hetet lehetőség szerint összefüggően kell a tanulónak letölteni, június
18- augusztus 31 között. A Szakképzési Törvény értelmében:
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 tanulóknak felhívtuk a figyelmét arra, hogy a nyári szakmai gyakorlat teljesítése nélkül a tanév
sikertelen, a tanulónak évfolyamot kell ismételnie!
Az összefüggő szakmai gyakorlatról való mulasztásokkal kapcsolatban, a szakképzésről szóló törvény 39.
§. 4. bekezdése az irányadó.
Az igazolt mulasztás nem haladhatja meg az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) öt
százalékát. Az igazolatlan mulasztást a tanuló pótolni köteles.

A tanulók részéről a munkanapló kitöltése kötelező, melyet kérünk a szakoktató által minden nap aláírni.
Ezt szeptemberben, az első tanítási napon, a tanulónak le kell adni.
A nyári gyakorlatra vonatkozóan az értékelő lapból egy mintapéldányát mellékelünk, ami a különböző
szakmák esetében most egységes, viszont az érdemjegyen kívül kiegészül szóbeli értékeléssel. Amennyiben
a gyakorlatot a tanuló letöltötte, kérjük az értékelő lapot e-mailben, vagy amennyiben az nem megoldható,
akkor postán megküldeni.
Az összefüggő szakmai gyakorlatra vonatkozó kerettantervben előírtakat szakmánként mellékeljük, és
megtalálhatók a web oldalunkon is.
Reméljük, segítséget tudunk nyújtani a tanulószerződés kötéssel és a nyári összefüggő gyakorlattal
kapcsolatban.
A további jó együttműködés reményében üdvözlettel:
Eger, 2019. június 24.
Milibákné Veres Erika
tagintézmény-vezető
megbízásából

Ráczné Ludvig Piroska
gyakorlati oktatásvezető

