Tájékoztató az összefüggő szakmai gyakorlatról
Tisztelt Szülők, Diákok!

Gyermekük intézményünkben a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény és a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény szerint kezdte meg középiskolai tanulmányait.
11. évfolyamos diákjainknak 140 óra (4 hét) összefüggő szakmai gyakorlaton (úgynevezett nyári gyakorlaton)
kell részt vennie a megfelelő kerettanterv szerint. Ezzel kapcsolatosan a következő tájékoztatást szeretnénk
Önöknek nyújtani.
Mivel a szakképzési törvény az összefüggő szakmai gyakorlat teljesítését külső képzési helyen javasolja
megvalósítani, ezért arra kérjük a tisztelt szülőket, hogy próbáljanak keresni gyermeküknek olyan munkahelyet
(akár költségvetési szervet), céget vagy vállalkozást, amelyik fogadja őket az összefüggő szakmai gyakorlat
idejére. Tapasztalataink szerint ez csak megfelelő kapcsolati tőkével szokott sikerülni, ismeretség nélkül nem
javasoljuk, hogy fogadó cégeket keressenek gyermekük számára!
Szeretnénk, ha minél több diákunk találna a gyakorlat idejére külső gazdálkodó céget, mert így munkahelyi
tapasztalatokat szereznének, és valós munkakörnyezetben, a szakhoz illeszkedő gyakorlati feladatok
megoldásával foglalkoznának! Az alábbi két lehetőség adódik:
I.

Amennyiben sikerül befogadó céget találni, kérjük a cég által kitöltött és aláírt befogadási nyilatkozatot
(letölthető a nyomtatvány a honlapunkról) számunkra juttassák vissza, legkésőbb 2020. március 27-ig.

A gyakorlat idejére együttműködési megállapodást kell kötni a céggel. Ezt a megállapodást az iskola készíti el
a befogadási nyilatkozat adatainak a segítségével, majd e-mailben elküldi a cégnek. A cég kinyomtatja 4
eredeti példányban, és aláírva, lepecsételve visszaküldi az iskolának. Ennek a beérkezési határideje 2020. 04.
24. Amennyiben több tanuló is ugyanannál a cégnél fogja teljesíteni a gyakorlatát, akkor elég a vállalattal
egy együttműködési megállapodást kötni.
II.


Amennyiben nem sikerül befogadó céget találni, az összevont szakmai gyakorlatot az iskola szervezi
meg.
Összefüggő szakmai gyakorlat a 11. évfolyamos tanulók számára

Időpontja: 2020. 06. 22-től – 2020. 08 14.-ig (140 óra, 4 hetes turnusokban) Kérjük, addig senki ne tervezze
meg a nyári programjait (pl. külföldi nyaralás), amíg a gyakorlatának a beosztását nem tudja!
Helye: külső gyakorlati képzőhely/esetleg iskolai tanműhely.
A gyakorlaton való részvétel kötelező (jelenléti ívet vezetnek). A szakképzési törvény értelmében a következő
évfolyamba lépés feltétele az összefüggő nyári szakmai gyakorlat teljesítése!!
A fogadó szervezet/vállalkozás foglalkozási naplóban vezeti a tanuló részvételét és mulasztását a
gyakorlatról, valamint értékeli a munkáját. Ezenkívül kiállít egy igazolólapot a gyakorlat teljesítéséről a
tanulónak.
A gyakorlat teljesítésének igazolása:
A tanuló a gyakorlat befejezését követően, de legkésőbb 2020. augusztus 26-ig eljuttatja a fogadó munkahely által
kitöltött, aláírt és lepecsételt igazolólapot az osztályfőnökének (lehet beszkennelve, e-mailben elküldve is).
A gyakorlat megkezdését sok cég tüdőszűrő-ill. munkaegészségügyi orvosi vizsgálat meglétéhez köti, kérném
tájékozódjanak erről a megfelelő időben, előre.

További fontos tudnivalók és Hozzájárulási nyilatkozat

A tanulót a következő juttatások illetik meg az összevont szakmai gyakorlat időtartamára:


Az összefüggő szakmai gyakorlat idejére a cégnek pénzbeli juttatást kell fizetni a tanuló
részére. A pénzbeli juttatás havi összege nem lehet kevesebb a hónap első napján érvényes
kötelező legkisebb havi munkabér (a továbbiakban: minimálbér) 19,5%-nál Ez csak nappali
tagozaton érvényes, és nem vonatkozik az iskolában maradó tanulókra!



A tanuló ösztöndíját hetekre bontva kell megállapítani, minden megkezdett hét egésznek
számít.



2020-ban: 161 00 Ft x 0.195 = 31 395 Ft/hó, 7 849 Ft/hét



Ez az összeg nem adóköteles és az átutalásához szükség lesz a tanuló vagy a szülő bankszámla
számára, és a tanuló adószámára is.



A tanulót nem kell a NAV- hoz bejelenteni, és biztosítottá sem válik, tehát az OEP-hez sem
kell bejelenteni, és a járulékokat sem kell utána megfizetni.



Ha a tanuló szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésről való igazolt és
igazolatlan mulasztása meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám)
húsz százalékát, a tanuló az évfolyam követelményeit nem teljesítette (magasabb évfolyamra
nem léphet). Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg az összefüggő szakmai gyakorlati
képzési idő (óraszám) öt százalékát. Az igazolatlan mulasztást a tanuló pótolni köteles.




Egyedi kérelmeket csak különlegesen indokolt estben és korlátott számban van lehetőségünk
figyelembe venni!!
Hozzájárulok, hogy a gyermekem szükséges adatait a szakmai gyakorlat lebonyolításához az
iskola kezelje, illetve továbbítsa a fogadó szervezet és a megfelelő Kamara felé.

Szabó Zoltán igazgató úr megbízásából:
László János
gyakorlatioktatás-vezető

A fenti tájékoztatást tudomásul vettem:

Dátum: 2020. 01.

-------------------------------------------szülő aláírása

-----------------------------------tanuló aláírása

