Összefüggő nyári gyakorlat
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Kapitány Erika
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Email: kapitany@bethlenszki.hu

Kötelező?

IGEN!
Minden 10., 11. és 13. évfolyamot végzett (nappali, közlekedés ágazat) diáknak kötelező.
Csak a gyakorlat teljesítésével kezdheti meg a következő évfolyamot.
Jogszabályi háttér: 2011. évi CLXXXVII. Törvény a szakképzésről.
Kinek, milyen időtartamban?
1o . évfolyam után 105 óra (3 hét)
11. évfolyam után 140 óra (4 hét)
Napi 7 óra!
13. évfolyam után 160 óra (4 hét)
Napi 8 óra!
Hol teljesíthető az összefüggő nyári gyakorlat?
A szülő által keresett munkahelyen, vagy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által
nyilvántartott vállalkozásoknál (www.isziir .hu honlapon „gyakorlati képzésre jogosult
szervezetek nyilvántartása” menüben kereshető). Ha nem sikerül gyakorlati helyet találni
gyermeke számára, akkor az iskola kapcsolatrendszerén keresztül cégnél vagy az iskolai
tanműhelyben kell a gyakorlatot elvégeznie.
Megállapodás megkötése
A megállapodás mintáját a honlapról lehet letölteni, www. bethlenszki.hu/nyári gyakorlat.
Ezt először a cég töltse ki, majd le kell adni a titkárságon, a többit az iskola intézi. A kamara
által ellenjegyzett megállapodást a tanulónak az első munkanapon magával kell vinnie, és a
munkahelyi vezetőnek leadnia.
Mikor kell a gyakorlatot elvégezni?
A gyakorlatot az utolsó tanítási napot követő első munkanapon lehet megkezdeni. A
munkahellyel egyeztetve a nyári szünet idején belül bármikor, de egyhuzamban kell teljesíteni.
Jár-e díjazás a nyári gyakorlatra?
IGEN!
Az összefüggő nyári gyakorlatra díjazás jár a tanulóknak: A tanulói juttatás mértéke a
mindenkori minimálbér 15 %-a szorozva 1,3 –mal. Minden megkezdett hétre jár a teljes heti
díj.

Hiányzás a nyári gyakorlaton
20% vagy több hiányzás esetén évismétlés. 5%-nál több igazolatlan hiányzás esetén is
évismétlés, ha a tanuló nem pótolja .
Dokumentálás
A nyári gyakorlat ideje alatt a tanulónak munkanaplót kell vezetnie, melyben szerepelnie kell
a:
- tanuló nevének,
- a gyakorlat helyének (cég, részleg, és/vagy tanműhely, stb.),
- idejének,
- munkahelyi felelős vezető nevének.
A napi munkavégzésről legalább fél oldal (A4-es) leírást kell készíteni, olvasható írással.
A napi munkavégzést a munkahelyi vezetőnek igazolnia kell. A munkanapló hiányában a
gyakorlat nem fogadható el teljesítettként!

