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Érvényes visszavonásig! 

 



 

A hatályos jogszabályok és a VIK Középiskola érvényes pedagógiai programja és helyi tanterve alapján a szakközépiskolai 

képzésben résztvevő tanulók szakmai gyakorlatot kötelesek teljesíteni. 

1. A szakmai gyakorlat célja 

(a) A képzési területhez tartozó vállalkozások működési mechanizmusának megismerése.  

(b) A különböző elméletek, szakmai fogalmak, eljárások, módszerek mélyebb megértése, ill. a szakképzés keretében 

elsajátított ismeretek szintetizálása, adaptálása a gyakorlatban.  

(c) Különböző szakmai képességek és készségek fejlesztése.  

(d) A szakma megismertetése a tanulóval, a pályára való alkalmasság és a szakmai elhivatottság megerősítése.  

(e) A tanuló potenciális munkaadóval való megismertetése (későbbi alkalmazás lehetősége). 

2. A szakmai gyakorlat időtartama 

A gyakorlat időtartama 140 munkaóra (munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatás + gyakorlat céljának megfe-

lelő feladatok, projektek elvégzése), melyet 2020. június 16. – 2020. augusztus 21. között kell teljesíteni. 

3. A szakmai gyakorlat szervezése 

A Szakmai gyakorlat helyszínét a tanulószerződésben szereplő munkahely biztosítja. 

4. A szakmai gyakorlat értékelése és igazolása 

(a) A szakmai gyakorlat értékelését és igazolását minden esetben a képzőhely által delegált tanulófelelős 

végzi el, a nyári gyakorlati munkanapló végében elhelyezett vonatkozó rész kitöltésével. 

(b) A kitöltött, aláírt és lepecsételt munkanaplót legkésőbb 2020. augusztus 24-ig kell leadnia a tanulónak 

az iskola titkárságán (leadni minden héten szerdán, 10-14 óra között van csak lehetőség).  

(c) Amennyiben a gyakorlat igazolása nem történik meg és/vagy az értékelés eredménye szintén a gya-

korlat nem teljesítését tükrözi, úgy a gyakorlatot nem teljesítettnek tekinti a VIK Középiskola, így 

tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja. 

5. A szakmai gyakorlat eljárási szabályai (feladatok és határidők) 

(a) A tanuló köteles  

 legkésőbb  2020. április 27-én 14 óráig Koczkás Anikó gyakorlati oktatásvezető részére benyújtani 1 

db minden pontban megfelelően aláírt és ahol szükséges lepecsételt szándéknyilatkozatot (1. mel-

léklet), továbbá 

 2020. április 27., 14 óráig  a munkáltató által kiállított 4 db tanulószerződés 1 példányát. 

A szándéknyilatkozat és a tanulószerződés minta (2. melléklet) megtalálható a VIK Középiskola honlapján. 

6. A szakmai gyakorlat nem teljesítésének minősül 

(a) Ha a tanuló hiányzása a megengedett mértéket túllépi, illetve a hiányzását nem tudta igazolni, valamint a hiányzását 

nem pótolta. 

(b) Ha a tanuló önkényesen abbahagyja a szakmai gyakorlatát. 

(c) Ha a tanuló megszegi a gyakorlatra vonatkozó előírásokat (pl. fegyelmi vétség, stb.) 

(d) Ha a tanuló munkanaplója nem igazolja a gyakorlat teljesítését. 

7. A szakmai gyakorlat teljesítése alóli felmentés 

A szakmai gyakorlat teljesítése alól felmentés nem adható. Kivételes esetben az igazgató engedélyezheti – külön 

kérvény alapján – a gyakorlat más időpontban történő letöltését, leginkább ha az külföldön történik és az a VIK Közép-

iskola szakmai érdekeit is szolgálja. 


