
Tudnivalók az összefüggő szakmai gyakorlatról
a 2018/2019-es tanévben
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1. Összefüggő gyakorlatot végző osztályaink
Az  1. táblázatban  láthatjuk,  hogy  mely  osztályainknak  hány  óra  összefüggő  szakmai

gyakorlatot kell teljesíteniük a 2018/2019-es tanévben.
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2. Általános tudnivalók

2.1. A továbbhaladási feltétele

Az  adott  évfolyam  sikeres  teljesítését  követően  a  következő  évfolyam  megkezdésének
feltétele az összefüggő gyakorlat elvégzése. Fiatalkorú tanuló esetén a gyakorlati képzési idő a napi
hét órát, nagykorú tanuló esetében pedig a napi nyolc órát nem haladhatja meg. A gyakorlat anyagát
és az elvégezendő feladatokat az egyes szakokra érvényes kerettantervi leírások tartalmazzák.

2.2. Az összefüggő szakmai gyakorlat teljesítésének helye

• A szülő és/vagy a diák által keresett munkahely, ami megfelel a Kamarai előírásoknak.

• A  Magyar  Kereskedelmi  és  Iparkamara  által  nyilvántartott  vállalkozásoknál.
(www.isziir.hu honlapon gyakorlati képzésre jogosult szervezetek nyilvántartása menüben –
szakmacsoportra, azon belül szakképzésre szűrve)

• A fenti  esetekben a kiválasztott  munkahely és az iskola között  a gyakorlat  idejére szóló
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST-t kell kötni. Együttműködési megállapodást a
tanulmányi irodában igényelhető, vagy letölthető az iskola honlapjáról.

• Az összefüggő  gyakorlat  időpontja  a  nyári  szüneten  belül  a  munkahellyel  tetszőlegesen
egyeztethető.

• A fenti  lehetőségek  egyikével  sem sikerült  gyakorlati  helyet  találni,  akkor  az  iskolával
kapcsolatban álló munkahelyen kell a gyakorlatot elvégezni.

2.3. A gyakorlat dokumentálása

A tanuló munkanaplóba vezeti a gyakorlati feladatok elvégzését. A nyitólapon szerepeljen:

• A tanuló neve, osztálya.

• A tanuló ágazata, szakmacsoportja.

• A gyakorlat kezdő- és befejező napja.

• A munkahely adatai.

• A tanulóval foglalkozó személy neve és elérhetősége.

A munkanaplóban a napi  elvégzett  feladatokat kel  rögzíteni,  a  gyakorlatot  irányító
személy pedig az elvégzést igazolja és értékeli.

2.4. A gyakorlat teljesítésének igazolása

A tanuló a gyakorlat befejezését követően, de legkésőbb adott év augusztus 31-ig eljuttatja a
munkanaplót és a fogadó munkahely által kitöltött, aláírt és lepecsételt igazolólapot közvetlenül,
vagy az osztályfőnökön keresztül a tanulmányi irodába.

2.5. Bejelentési kötelezettség

A tanuló  adott  év  május  31-ig a  tanulmányi  irodában  5 példányban leadja  a  fogadó
munkahely által kitöltött és aláírt megállapodást. Vagy jelzi osztályfőnökénél, hogy nem talált külső
gyakorlati helyet.

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!

http://www.isziir.hu/_frontend/index.php?module=gsz_nyilvantartasi_felulet


3. Törvényi háttér

3.1. Szakképzési törvény

7. § (1) bekezdése:

Az OKJ-ban meghatározott szakképesítéshez – az ellenőrzési, mérési és értékelési rendszer
kialakulását  és  működését  biztosító  –  szakmai  és  vizsgakövetelményt  kell  előírni.  A
szakmai és vizsgakövetelmény kötelező tartalmi elemei a következők:
...
i)  az iskolai rendszerű szakképzés esetében a szorgalmi időszakot követően teljesítendő
összefüggő szakmai gyakorlat időtartama.

26. § (2) bekezdése:
Az  iskolai  rendszerű  szakképzésben  a  gyakorlati  képzés  a  szorgalmi  időszakban
teljesítendő  gyakorlati  képzésből  és  a  szorgalmi  időszakon  kívüli  összefüggő  szakmai
gyakorlati képzésből áll.

26. § (6) bekezdése:
Az  iskolai  rendszerű  szakképzésben  az  összefüggő  szakmai  gyakorlat  a  szakmai  és
vizsgakövetelményben meghatározott gyakorlat része.

26. § (6a) bekezdése:
A tanuló  a  megismételt  évfolyamon akkor is  köteles  teljesíteni  az  összefüggő szakmai
gyakorlatot, ha azt korábban már teljesítette.

39. § (4) és (6) bekezdése:
Ha  a  tanuló  szorgalmi  időszakon  kívüli  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 évfolyamra  nem léphet).  Az  igazolatlan mulasztás nem haladhatja  meg az
összefüggő  szakmai  gyakorlati  képzési  idő  (óraszám)  öt  százalékát.  Az  igazolatlan
mulasztást a tanuló pótolni köteles.

Ha  a  tanuló  igazolt  és  igazolatlan  mulasztása  az  összefüggő  szakmai  gyakorlatról
meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, de

• igazolatlan mulasztása nincs, vagy
• az  igazolatlan  mulasztása  nem haladja  meg  az  összefüggő  szakmai  gyakorlati

képzési idő (óraszám) öt százalékát és az igazolatlan mulasztását pótolta,
és a következő tanév megkezdéséig pótolja az előírt gyakorlati követelményeket, a tanuló
magasabb évfolyamra léphet, amennyiben a gyakorlati képzés szervezője ezt igazolja. A
magasabb évfolyamra lépés kérdésében a gyakorlati  képzés szervezőjének javaslatára a
szakképző iskola nevelőtestülete dönt.
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