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2017/2018 TANÉV
Tisztelt Szülők és Tanulók!
A gyermekük intézményünkben a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény és a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint kezdte meg középiskolai
tanulmányait.
A 2013-ban bevezetett NAT szerint szakközépiskolai képzésben az összefüggő szakmai
gyakorlat:
10. évfolyam után

140 óra (7 óra/nap)

10.ABS

11. évfolyam után

140 óra (7 óra/nap)

11.AS, 11.BS, 11.D, 11.E

összefüggő gyakorlaton (úgynevezett nyári gyakorlaton) kell részt vennie.
A továbbhaladás feltétele
A gyakorlaton való részvétel kötelező. A szakképzési törvény értelmében a következő
osztályba való lépés feltétele az összefüggő nyári gyakorlat teljesítése.
A gyakorlat teljesítésének helye


a szülő által keresett munkahelyen, vagy



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



a fenti esetekben a gyakorlati képzésben részt vevő gazdálkodó szervezet1 és az iskola
között

a

gyakorlat

kötni. Az együttműködési

idejére

szóló együttműködési

megállapodás

iskolánk

megállapodást kell

honlapjáról

az

szakmai

gyakorlat menüből (2018. február 23-tól) tölthető le. A gyakorlat időpontja a nyári
szüneten belül a munkahellyel egyeztetendő.
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A szervezet lehet szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet, költségvetési szervként működő
intézmény, vagy alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy és a fenntartásukban működő intézmény.

1

Pénzbeli juttatás
Együttműködési megállapodás esetén a gyakorlati képzést folytató szervezet a szorgalmi
időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlat idejére köteles pénzbeli juttatást fizetni.
A pénzbeli juttatás az összefüggő szakmai gyakorlaton töltött, valamennyi megkezdett hét
után jár, heti összege a fizetendő pénzbeli juttatás havi összegének egynegyed része (6752
Ft/hét).
Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő pénzbeli juttatás összegét a mulasztott
napok arányában csökkenteni kell, ha a tanuló a gyakorlatról igazolatlanul távol marad.
A gyakorlati képzésen együttműködési megállapodás alapján részt vevő tanuló részére
kifizetett tanulói pénzbeli juttatásra vonatkozóan nem kell alkalmazni a banki átutalással vagy
fizetési számlára történő befizetéssel történő teljesítést.
SZJA fizetés
Az 1995. évi CXVII. tv 1. sz. melléklete 4.11. pontja alapján a szakképzésben tanulószerződés
nélkül részt vevő tanulónak a szorgalmi idő befejezését követő összefüggő szakmai gyakorlat
időtartamára külön jogszabály szerint kötelezően kifizetett díjazás adómentes juttatás.
Összefüggő szakmai gyakorlat időbeni megszervezése
Az összefüggő szakmai gyakorlat időpontjának meghatározásakor mindenképpen figyelembe
kell venni a pihenőidő biztosítását és a nyári szünet kiadását, valamint lehetőséget kell
biztosítani a tanulónak a hiányzásai pótlására vagy az esetleges javítóvizsgák letételére is.
A hiányzások pótlására, illetve a javítóvizsgák letételére augusztus második felében van
lehetőség, ezért még az adott tanévben, azaz a következő évfolyam megkezdése előtt rögzíteni
kell, hogy teljesítette-e az adott évfolyam követelményeit és a következő évfolyamra léphet-e.
Ha az összefüggő szakmai gyakorlat megszervezésére augusztus hónapban úgy kerül sor, hogy
a szakmai gyakorlat vége és a következő tanév első napja között nincs egyetlen munkanap sem,
akkor a tanulónak már nem lesz lehetősége hiányzásai pótlására vagy a javítóvizsgák letételére.
Az adott évfolyam teljesítésének feltétele az összefüggő szakmai gyakorlat teljesítése, ezért
azt célszerű legkésőbb július hónapban megszervezni.
Gyakorlati képzéssel teljesíthető a szakképzési hozzájárulás
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A hozzájárulási kötelezettség teljesítésénél csak az iskolai rendszerű, államilag támogatott
gyakorlati képzés szervezése esetén lehetséges csökkentő tétel figyelembevétele.
A gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál
figyelembe vehető alapnormatíva összegét minden évben a költségvetésről szóló törvény
állapítja meg, 2016. évben ez az összeg 453 000 forint/fő/év.
Együttműködési megállapodás alapján folytatott gyakorlati képzésben érintett tanuló esetében
az elszámolásnál figyelembe vehető normatíva összege egy napra kerül meghatározásra az
alapnormatíva összegének 130-cal történő elosztásával, amely 453.000/130 = 3.485
Ft/tanuló/nap.
Előleg havonta tanulónként: gyakorlati napok száma × 3.485 Ft/tanuló/nap
Éves csökkentő tétel tanulónként: tárgyévi gyakorlati napok száma × 3.485/tanuló/nap
A gyakorlat dokumentálása
A tanuló munkanaplóban (letölthető) vezeti a gyakorlati feladatok elvégzését.
A nyitólapon szerepeljen a tanuló neve és osztálya, a gyakorlat kezdő- és befejező napja,
valamint a munkahely adatai, a tanulóval foglalkozó személy neve és elérhetősége.
A tanuló a munkanaplóban vezeti a napi elvégzett feladatokat, a gyakorlatot irányító személy
pedig az elvégzést igazolja és értékeli.
A gyakorlat teljesítésének igazolása
A tanuló a gyakorlat befejezését követően, de legkésőbb 2018. augusztus 31-ig eljuttatja a
munkanaplóját az iskola titkárságára.
Bejelentési kötelezettség
A tanuló 2018. április 13-ig Ácsné Balázs Anikó szakmai igazgatóhelyettesnek leadja a
munkahely adatait, a tanulóval foglalkozó személy nevét és elérhetőségét illetve jelzi, ha nem
talált külső gyakorlati helyet.
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Honlapról letölthető dokumentumok:
www.poganysuli.hu


Tájékoztató az összefüggő szakmai gyakorlatról



Szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolás feltételei



Együttműködési megállapodás (képzés/évfolyam)



Munkanapló

Kapcsolattartó
Ácsné Balázs Anikó
tagintézményvezető-helyettes
balazsaniko79@gmail.com
06-1 / 290-0642 / 120
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