Tájékoztató Szülők részére
Nyári összefüggő szakmai gyakorlat az ágazati szakközépiskolában,
szakgimnáziumban
Azon ágazati szakközépiskolai, szakgimnáziumi diákok esetében, akik intézményünkben a
szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény szerint, 2013.szeptember 10. után kezdték meg középiskolai
tanulmányukat, nyári összefüggő szakmai gyakorlaton kell részt venniük.
-

9. évfolyam után nincs gyakorlat

-

10. évfolyam után 105 óra

3 hét (kivétel: rendészet és közszolgálat: 70 óra 2

hét)
-

11. évfolyam után 140 óra

4 hét (kivétel: rendészet és közszolgálat: 105 óra

3 hét)
A továbbhaladás feltétele
Magasabb évfolyam megkezdésének feltétele az ágazatnak megfelelő óraszámú összefüggő
szakmai gyakorlat teljesítése.
Ha a tanuló az 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 évfolyamba nem léphet). Az
igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő
(óraszám) öt százalékát. Az igazolatlan mulasztást a tanuló pótolni köteles.
A nyári összefüggő szakmai gyakorlatról csak táppénzes igazolással lehet hiányozni.

A gyakorlat teljesítésének igazolása
A tanuló a gyakorlat befejezését követően, de legkésőbb 2017. szeptember 1-én eljuttatja az
igazolásról szóló dokumentumot az osztályfőnöknek.

Évismétlőkre vonatkozó szabályok
Az a tanuló, aki a nyáron teljesítette a szakmai gyakorlatát, de az augusztusi javítóvizsgája
nem sikerült, neki a következő tanévben is teljesítenie kell az összefüggő szakmai
gyakorlatot, hiszen az a nyári gyakorlat az előző tanévhez tartozott, aminek a követelményeit
nem teljesítette. (A javítóvizsgán nem volt sikeres)

A gyakorlat teljesíthető
-

a szülő által keresett munkahelyen

-

az iskola által ajánlott munkahelyen

-

a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által nyilvántartott vállalkozásoknál

-

ha a fenti lehetőségekkel nem sikerül gyakorlati helyet találni gyermeke számára,
akkor az iskola gyakorlati tanműhelyben kell teljesíteni az összefüggő szakmai
gyakorlatot

A külső helyen végzett gyakorlatnál az iskola és a képzőhely együttműködési megállapodást
köt a gyakorlat idejére.
Bejelentési kötelezettség
A tanuló legkésőbb

2017.április 07-ig

a fogadónyilatkozatot leadja a gyakorlati oktatás vezetőnek (Schneiderné)
vagy jelzi, ha nem talál gyakorlati helyet
Ezután kerül sor az iskola és a gazdálkodó szervezet közötti együttműködési
megállapodások megkötésére.
Az együttműködési megállapodást 4 eredeti példányban kell elkészíteni, és ellenjegyzés
céljából meg kell küldeni - a megkötést követő 5 napon belül- a területileg illetékes
kamarához. Az együttműködési megállapodás a kamara ellenjegyzésével válik érvényessé.
Szakképzési centrum/ Iskola feladatai, és kötelezettségei az együttműködési szerződésnél:
-

gondoskodik a tanulók rendszeres orvosi vizsgálatáról (Szt.35.§(3)),

-

Felelősségbiztosítást köt a tanulókra (Szt.70.§(3)),

-

az együttműködési megállapodás megkötését megelőzően és azt követően
folyamatosan ellenőrzi a gyakorlati képzés személyi és tárgyi feltételei meglétét a

szervezetnél, valamint gondoskodik arról, hogy a tanuló gyakorlati képzése a
szakképzési kerettantervnek megfelelően történjen. (Szt.56§(6))
A szervezet feladatai és kötelezettségei:
-

a

megállapodás

függelékében

szereplő

tanulók

számára-egészségvédelmi

szempontból biztonságos munkahelyen, a függelékben meghatározott és a
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően- gyakorlati képzésről és nevelésről
gondoskodik,
-

pénzbeli juttatást biztosít az összefüggő szakmai gyakorlat időtartamára
(Szt.63.§(1)b))

-

biztosítja az előírt tárgyi és személyi feltételeket,

-

a tanulókat megfelelő munka,- balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatásban részesíti,

-

az előírásoknak megfelelően vezeti a foglalkozási naplót, melyet az iskola
felkérésére betekintése rendelkezésre kell bocsátania,

-

a tanulók részvételét és mulasztását nyilván tartja, a mulasztásokról tájékoztatja az
iskolát

2015. június 12-tól a szakközépiskolai és szakgimnáziumi ágazati képzésben
együttműködési megállapodással részt vevő tanulók részére is kell tanulói pénzbeli
juttatást fizetni a nyári összefüggő szakmai gyakorlatra.
A juttatás havi összege nem lehet kevesebb a hónap első napján érvényes minimálbér 15%ának 1, 3 szorosánál.
A tanuló ösztöndíját hetekre bontva kell megállapítani, minden megkezdett hét egésznek
számít.
Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő pénzbeli juttatás összegét a mulasztott
napok arányában csökkenteni lehet, ha a gyakorlatról a tanuló igazolatlanul távol marad.
A pénzbeli juttatásra vonatkozóan nem kell alkalmazni a banki átutalással vagy fizetési
számlára történő befizetés teljesítését.
OEP bejelentés
Az 1997. évi LXXX tv. 5§(1) bekezdése alapján az együttműködési megállapodással
gyakorlati oktatáson részt vevő tanulókat nem kell bejelenteni az OEP és a NAV felé (a

tanuló a tanulói jogviszonya alapján biztosított)Nem kell utána fizetni járulékokat, tehát a
bruttó összeg annyi, mint a nettó.
SZJA fizetés
Az 1995. évi LXXX tv. 1. sz. melléklete alapján a tanuló gyakorlati képzésben kapott
juttatása SZJA mentes bevétel.
Munkaügyi ellenőrzés: Az együttműködési megállapodás dokumentuma már az első
munkanaptól legyen a gyakorlati helyen, illetve a jelenléti ívet minden nap írja alá a tanuló,
mert a munkaügyi felügyelet ellenőrizheti a jogviszonyt és a dokumentumokat.

Székesfehérvár, 2016. december 12.
Schneiderné Mikes Erika
gyakorlati oktatásvezető

