Tájékoztató az összefüggő gyakorlatról

a Technikumi és a kifutó Szakgimnáziumi
képzésben részt vevők számára 2021

Az összefüggő gyakorlat kezdete 2021. június 16.
A gyakorlatot (az esetleges hiányzások pótlásával) legkésőbb augusztus 31-ig teljesíteni kell.

Minden szakképesítés központi programjában szabályozva van az ágazathoz tartozó összefüggő
gyakorlat tartalma, amely alapja a tanulói foglalkoztatásnak. Más munkakörben a tanuló csak
diákmunka keretében dolgozhat, ez nem számít szakmai gyakorlatnak.
Az iskolai rendszerű képzésben az informatika ágazatban nincs összefüggő gyakorlat.
A gépész, villamosipari, honvédelmi és rendészeti ágazat összefüggő szakmai gyakorlat
időtartama:
-

a 9. évfolyamot követően (az új szakmai képzésekben) nincs egybefüggő gyakorlat,

-

a 10. évfolyam végén 140 óra,

-

a 11. évfolyam után 140 óra összefüggő gyakorlatot kell teljesíteni.

A rendészeti ágazat összefüggő szakmai gyakorlata az Intézmény szervezésében kerül
lebonyolításra, Együttműködési Megállapodás ezekben az osztályokban külső gyakorlati
helyszínekkel nem köthető!
Az Intézményben szervezett összefüggő gyakorlat Együttműködési Megállapodás hiányában nem jár
díjazással.

A gyakorlaton való részvétel kötelező. A szakképzési törvény értelmében a magasabb
évfolyamba való lépés feltétele az előírt összefüggő gyakorlat teljesítése. Mulasztás, betegség
esetén a kiesett időt pótolni kell.

A Gépészet és a Villamosipar és elektronika ágazat gyakorlata az alábbi módokon teljesíthető:


a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által nyilvántartott vállalkozásoknál, cégeknél
(www.isziir.hu honlapon „gyakorlati képzésre jogosult szervezetek nyilvántartása”
menüben kereshető)



egyénileg megszervezett összefüggő gyakorlat. Az önállóan keresett céggel, amely vállalja
a foglalkoztatást, Együttműködési Megállapodást kell kötnünk, a megállapodást az iskola
honlapjáról lehet letölteni.

A letölthető Együttműködési Megállapodást a foglalkoztatónak kell kitöltenie, és 4 általa aláírt
példányt eljuttatni az iskolába.
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szervezetnek, vállalkozónak vezetnie kell! A napi elvégzett feladatokat a foglalkozási naplóban
vezeti a tanuló, az elvégzést a gyakorlatot irányító személy igazolja. Az összefüggő gyakorlat
befejezésével a Foglalkozási Naplót be kell juttatni az iskolába legkésőbb 2021. augusztus 31-ig,
a Tanulmányi Osztályra.
Felelősségbiztosítást Együttműködési Megállapodás esetén a Szakképzési Centrum (BKSzC)
kötött a tanuló javára.
Az 1997. évi LXXX tv. 5§ (1) bekezdése alapján az együttműködési megállapodással gyakorlati
oktatáson résztvevő tanulót NEM kell bejelenteni az OEP és a NAV felé (a tanuló a tanulói
jogviszonya alapján biztosított). Nem kell fizetni utána egészségbiztosítási járulékot és
nyugdíjjárulékot sem. Az 1995. évi CXVII tv 1. sz. melléklete alapján a tanuló gyakorlati képzésben
kapott juttatása SZJA – mentes bevétel.
Az Együttműködési Megállapodás dokumentuma már a tanuló első munkanapjától legyen a
gyakorlati helyen, illetve a Jelenléti ívet minden nap írja alá a tanuló, mert a Munkaügyi Felügyelet
ellenőrizheti a jogviszonyt és a dokumentumokat.
Az összefüggő gyakorlatról márciusban a tanulók további részletes tájékoztatást kapnak.

Tájékoztató az egybefüggő / összefüggő gyakorlatról

a 3, illetve 2 éves Szakképző Iskolai, és a kifutó
Szakközépiskolai szakképzésben részt vevők számára

A szakmai gyakorlat a tanév befejezését követően, június 16-án kezdődhet.
A nyári szakmai gyakorlat időtartama:
- 3 évfolyamos képzés esetén a 9. új évfolyamot követően nincs egybefüggő gyakorlat,
a 10. évfolyamot követően 140 óra összefüggő gyakorlat;
- 2 évfolyamos képzésben az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra gyakorlat.
(A Számítógép-szerelő, karbantartó szakmában nincs összefüggő gyakorlat.)
A szakképzésben tanulók esetén az egybefüggő (az új szakmai képzésekben) /
összefüggő szakmai gyakorlat kizárólag Munkaszerződéssel (az új szakmai
képzésekben) vagy Tanulószerződéssel (kifutó képzéseknél) teljesíthető, amely a 3 éves
képzésben a teljes iskolai képzési idő végéig (szakmai vizsgáig) szól, a tanévi
gyakorlattal együtt!
Két éves képzésben a 11. évfolyam végétől kell munkaszerződést kötni.
A tanulók abban az esetben tudják megkezdeni az adott külső munkahelyen a nyári
szakmai gyakorlatukat, ha a Kamara a képzőhelyet minősítette, a szerződéseket
nyilvántartásba vette és ellenjegyezte.
Célszerű olyan vállalkozást keresni a lakóhely közelében, amely vállalja a
szerződéskötést, mert egyrészt munkalehetőséget biztosíthat a későbbiekben is,
másrészt elkerülhető a kamara által több esetben biztosított távolabbi munkahellyel,
sokszor képzési vállalkozással kötött kényszerszerződés.
A tanulót foglalkoztatni kívánó cég információkat a munkaszerződés kötésével
kapcsolatosan, valamint nyomtatványokat a BKIK internetes oldalán találhat.

Budapest, 2021. 05. 31.
Gulyás József
szakmai igazgatóhelyettes
BKSzC Weiss Manfréd
Tecnikum, Szakképző Iskola és Kollégium

