
Nyári összefüggő szakmai gyakorlat tudnivalói 

 

Tanulóink figyelmébe! 

A 9. évfolyamos tanulóink a 2020. szeptember 1-től hatályos Technikumi kerettantervek szerint 

kezdték meg tanulmányaikat intézményünkben, így nekik – az érvényben lévő jogszabályok 

alapján – a szorgalmi időszakot követő nyáron nem kell összefüggő szakmai gyakorlatra 

menniük. Részükre felmenő rendszerben lesz ilyen gyakorlat. Kivétel az informatika ágazat, és 

a közgazdaság ágazat, mert itt nincs összefüggő szakmai gyakorlati követelmény. 

A 10. és 11. évfolyamos (Villamosipar és elektronika ágazat; Gépészet ágazat) tanulóink a 

2018. szeptember 1-től hatályos Szakgimnáziumi kerettantervek szerint kezdték meg 

tanulmányaikat intézményünkben, így nekik, a szorgalmi időszakot követően összefüggő (azaz 

egymást követő munkanapokon teljesítendő) nyári szakmai gyakorlaton kell részt venniük. A 

10. évfolyam és a 11. évfolyam után egyaránt 140-140 óra (4-4 hét) ezen összefüggő 

gyakorlat időtartama. 

A továbbhaladás feltétele 

Az érintett évfolyam sikeres teljesítését követően a következő évfolyam megkezdésének 

feltétele az összefüggő gyakorlat elvégzése, mely 10-11. évfolyam esetén napi 7 órás 

munkanapokat jelent. A gyakorlat anyagát és az elvégzendő feladatokat az egyes szakokra 

érvényes kerettantervi leírások tartalmazzák. 

A gyakorlat teljesítésének helye 

 a szülő és a diák által keresett munkahelyen, vagy 

 a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által nyilvántartott vállalkozásoknál 

(http://www.isziir.hu honlapon gyakorlati képzésre jogosult szervezetek nyilvántartása 

menüben szakmacsoportra, azon belül szakképesítésre szűrve) 

 a fenti esetekben a kiválasztott munkahely és az iskola között a gyakorlat idejére szóló 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS-t kell kötni. A megállapodást az iskolánk 

és a gyakorlati képzés feltételeivel rendelkező szervezet köti, melyet az iskola készít elő 

a beérkezett adatlapok alapján. 

  Az adatlap az iskolánk honlapjáról a nyári gyakorlat menüből tölthető le. Az 

összefüggő gyakorlat időpontja a nyári szüneten belül a munkahellyel tetszőlegesen 

egyeztethető.    (2021. június 21.  -  augusztus 19.) 

 Ha a fenti lehetőségek egyikével sem sikerül gyakorlati helyet találni, akkor az iskolával 

kapcsolatban álló gazdálkodóknál szervezett munkahelyen, vagy az iskolai 

tanműhelyben kell a gyakorlatot elvégezni.   

 

A gyakorlat dokumentálása 

A tanuló Foglalkozási naplóban (27-32 „kockás” füzet) vezeti a gyakorlati feladatok 

elvégzését. A borító lapon szerepeljen a tanuló neve, osztálya, az első belső lapon szerepeljen 

a tanuló neve és osztálya, a gyakorlat kezdő- és befejező napja, valamint a munkahely adatai, a 

tanulóval foglalkozó személy neve és elérhetősége. A füzetben a napi elvégzett feladatokat kell 

rögzíteni, a gyakorlatot irányító személy pedig az elvégzést igazolja és a gyakorlat 

befejezésekor egy végleges érdemjeggyel értékeli.  (Minta a honlapon) 



A gyakorlat teljesítésének igazolása 

A tanuló a gyakorlat befejezését követően, de legkésőbb 2021. augusztus 23-ig eljuttatja a 

füzetét és a fogadó munkahely által kitöltött, aláírt és lepecsételt igazolólapot az 

osztályfőnöknek, vagy az iskola titkárságára. 

 

Bejelentési kötelezettség 

A tanuló 2021. május 10-ig a gyakorlati oktatás vezetőnek eljuttatja a fogadó céggel, vállalattal 

kitöltetett és aláírt NYÁRI GYAKORLATOS ADATLAPOT (a határidő lejárta után adatlapot 

már nem tudunk befogadni!), vagy jelzi, ha nem talált külső gyakorlati helyet, és ezért az iskola 

szervezi számára az összefüggő gyakorlatot.  

Orvosi igazolás, adatlap 

A nyári gyakorlat kezdetéig az orvosi igazolás-t és az adatlapot az iskola elkészíti és eljuttatja 

az érintettekhez.  

Szeretnénk, ha minél több diákunk találna a gyakorlat idejére külső gazdálkodó céget, mert így 

munkahelyi tapasztalatokat szereznének és valós munkakörnyezetben, a szakhoz illeszkedő 

valós gyakorlati feladatok megoldásával foglalkoznának! 

 

Fontos információ ! 

Az iskolának évek óta jó kapcsolata van az alábbi környező vállalatokkal ahová nem szükséges 

az adatlap kitöltése, csak jelezni kell az iskola felé, hogy melyik céghez szeretne menni. A 

távolabb lakó tanulóknak célszerű a lakóhelyhez közelebbi munkahelyet szerezni. 

AGA-VAS Kft.  Austrotherm Kft.  BOTT Hungaria Kft. 

Cégek:  Apolló Tyres (Hungary) Kft. Digiterm Kft.   Elektromax Kft. 

Evident 60 Kft.  Fémfogtech Kft. Gyöngyösi Mezőgép Kft. 

Jász Plasztik Kft. Magnetec- Ungarn Kft.  Mátra 2006 Kft. 

Mátra Industrial Kft.  Mátrai Erőmű Zrt.   Mayer Kft. 

Nano Elektric Kft.  Prospera Europe Kft.  P & G Hyginett Kft. 

Schneider Zrt.   Seissensmidt Kft.  VAMAV Kft. 

 

A vállalatok korlátozott létszámban és turnusokba sorolva tudják fogadni a tanulókat. 

 

Gyöngyös, 2021. április 10. 

 

 

   Benyovszky Péter           Hevér Tibor 

        igazgató     gyakorlati oktatás vezető 

 


