Tájékoztató az összefüggő szakmai gyakorlatról
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Az összefüggő szakmai gyakorlat kezdete 2019.06.17
Az összefüggő szakmai gyakorlati ciklus vége 2019.07.12
A szakközépiskolások szakmai gyakorlatának óraszáma 140 óra
A szakgimnáziumi tanulók szakmai gyakorlatának óraszáma 140 óra
A felnőttoktatásban lévő tanulók számára a szakmai gyakorlat óraszáma 96 óra
A szakmai gyakorlat teljesítehető az iskolai tanműhelyben és külső képzőhelyen.
Külső képzőhelyen történő teljesítés lehet együttműködési megállapodással és tanulószerződéssel. Az
együttműködési megállapodást az iskola és a képzőhely köti a kamara ellenjegyzi. A tanulószerződést a
diák és a képzőhely köti.
Az összefüggő szakmai gyakorlat teljesítésének helyszínéről az iskola gyakorlatioktatás vezetőjével
egyeztetés szükséges.
A szakgimnázium 10. évf. és a felnőttoktatás 1/13 ET-EM minden tanulója 2019. 06. 17-20-ig (32óra) az
Öv utcai tanműhelyben CAD és KITŰZÉSI feladatokat teljesítenek. Ezután azok a tanulók, akik
együttműködési megállapodást vagy tanulószerződést kötöttek a gyakorlati idő hátralévő óráit a külső
helyszínen teljesítik.
Az iskolai tanműhelyben építési gyakorlatot teljesítő tanulók számára az iskolai oktatók nyújtanak
szakmai segítséget az iskola által meghatározott feladatokban.
A szakmai gyakorlat teljesítésének tartalmát az iskola által rendszeresített munkanaplóban kell vezetni
mind az iskolai mind pedig a külső helyszínen egyaránt. A napi gyakorlati feladatokat a tanuló mellé
rendelt oktatónak kell leigazolni.
A munkanapló Tóth József gyakorlati oktásvezetőtől vehető át.
A foglalkozási naplót 2019.augusztus 31-ig az iskola gyakorlati oktatásvezetőjének kell leadni.
A munkanapló átvételét és leadását a tanuló az erre rendszersített nyomtatványon aláírásával látja el.
Hiányzás: Az igazolt hiányzás nem haladhatja meg az összefüggő szakmai gyakorlat óraszámának 20%át az igazolatlan óraszám pedig az óraszám 5%-át. Amennyiben a hiányzás meghaladja a 20%-ot, de
nincs igazolatlan óraszáma kérésre a 20% fölötti rész pótolható. akinek az igazoltalanja 5% alatt van a
hiányzását pótolni kell.
Néhány fontos tudnivaló! Aki nem veszi át a munkanaplót vagy átveszi, és nem adja le, vagy átvette és
nem vezeti, és nem igazoltatja le a napi részvételt és a teljesítményét, annak a tanulónak tanulmányai
csak az évfolyam megismétlésével folytatható.
A hiányzás pótlására a 2019/20 tanév kezdete előtt nagyon kevés idő áll rendelkezésre ezért kérek
mindenkit a hiányzásának alapos átgondolására.
Az iskolai tanműhelyben a gyakorlat kezdete 7:30 vége 14:30. a külső képzőhelyen a képzőhely
munkarendje a meghatározó
A 9.A osztálynak nincs összefüggő szakmai gyakorlata
Az a tanuló, akinek nincs a nyárigyakorlattól kezdődően elintézett külsőképzőhely június 17. 7:30-kor
jelenjen meg az Öv utcai tanműhelyben.
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