
Információk a nyári gyakorlatról 2020 

 
A jogszabályi változások következtében a 2022 nyári gyakorlata csak a 11. A, B, D, E, F , G osztályokat érinti. 
Időtartam:  11. évfolyam 140 óra, 4 hét 
A gyakorlat nem kezdődhet korábban, mint 2022. 06. 16. és be kell fejezni legkésőbb 2022.08.31-ig. Javasolt 
a szerződést egész hetekre megkötni. 
A tanulók részletes információkat február 01 után osztályfőnöki órán kapnak, a szülők pedig a februári 

szülői értekezleten az osztályfőnököktől. 

 

Teendők ütemezése: 

Időpont Feladat 

január vége Megjelennek a szükséges információk (tanulóknak, szülőknek, cégeknek) 
és nyomtatványok az iskola honlapján. 
Van egy letölthető papír alapú jelentkezési lap, amelyet a tanuló két 
példányban kitölttet a céggel. Kitöltés és aláírás után, egyik példány a 
cégnél marad, a másik a tanulónál, hogy később mindenkinek 
meglegyenek a szükséges adatok, elérhetőségek. 

február 15-ig  A tanulók ellenőrzik személyes adataikat az e-krétában, szükség esetén 
kérik javítását az strennerne.stahl.eva@ipariszakkozep.hu e-mail címen. 

február 15 és 28 
között 

A tanulók belépnek az online adatbázisba, és személyes adataikat 
ellenőrzik. Az online adatbázis a honlapról elérhető. 

januártól március 
31-ig 

1. Jelentkezés a cégeknél. 
2. A cég által kitöltött jelentkezési lap tartalmát fel kell vinni az 

online adatbázisba. (A lapot nem kell leadni.) 
3. Ha a tanuló még nem talált gyakorlati helyet, választani kell, 

hogy ő keres tovább vagy az iskola keressen neki gyakorlati 
helyet. 

április elsejétől 
folyamatosan 

Együttműködési megállapodások előkészítése és megkötése. 
Az együttműködési megállapodások, az iskola és a cégek között jönnek 
létre, a tanulók az online felületen keresztül érdeklődhetnek az ügy 
előremenetéléről. 

május-júniusban 
folyamatosan  

Azon tanulók elhelyezése gyakorlati helyekre, akik saját maguk nem 
találtak gyakorlóhelyet. 

Június utolsó 
tanítási hete 

A tanuló aláírásával jelzi, hogy tudomásul vette, hogy mikor és hol kell 
jelentkezzen nyári gyakorlatra. 

A gyakorlat időtartamára a tanulók jogosultak 9750 Ft/hét adó és járulékmentes juttatásra, ezért csak 

olyan céget keressenek, amely ezt az összeget ki tudja fizetni. Állami költségvetési intézményeket 

mellőzzenek, ha ezek nem tudnak a költségvetésükből ilyen célra elkülöníteni. 

A gyakorlat első napjától aláírt szerződésnek kell lennie. 

Az adott évfolyam teljesítésének feltétele az összefüggő szakmai gyakorlat teljesítése, tehát a részvétel 

kötelező. 

Tekintettel a folyamatos jogszabályi háttér változására, az eljárási rend akár évközben is változhat. Ez 

esetben a tanulókat tájékoztatjuk, és az iskola honlapján is közzétesszük a változásokat. 

Sárdi Ildikó 
szakmai igazgatóhelyettes 

nyarigyakorlat@ipariszakkozep.hu 
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