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Comenius 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program Teljes körű minőségirányítási modell

Tisztelt Szülők!
Szeretnék tájékoztatást adni a Gépgyártástechnológiai technikus, a CAD-CAM informatikus
és a Vasúti jármű dízelmotor- és hajtásszerelő szakképesítések kötelező összefüggő szakmai
gyakorlatairól.
Az ágazati képzés bevezetésével iskolánk tanulói is kötelező szakmai érettségi vizsgát
tesznek, amely megnyitja számukra nem csak a továbbtanulási lehetőséget, hanem a munkába
állás esélyét is. Az ehhez szükséges gyakorlati képzést összefüggő szakmai gyakorlat
teljesítésével erősítjük meg. Igyekszünk ezt az iskolai műhelyeink véges kapacitása miatt
külső képzőhelyeken megoldani a 10. évfolyamtól kezdve. Ezen osztályokban az új
kerettantervi előírásoknak megfelelően folyik a szakképzés.
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény szerint a tanulónak az alábbiak szerinti összefüggő gyakorlatot kell
teljesíteni. A magasabb évfolyam megkezdésének, vagyis a tanuló továbbhaladásának
feltétele a tanév sikeres teljesítése mellett az összefüggő gyakorlat követelményeinek
teljesítése.
Gépgyártástechnológiai technikus:
 10. évfolyam: 105 óra (napi 7 óra. 4 hét)
 11. évfolyam: 140 óra (napi 7 óra. 4 hét)
CAD-CAM informatikus:
 11. évfolyam: 140 óra (napi 7 óra. 4 hét)
Vasúti jármű dízelmotor- és hajtásszerelő:
 10. évfolyam: 105 óra (napi 7 óra. 4 hét)
 11. évfolyam: 140 óra (napi 7 óra. 4 hét)
A Vasúti jármű dízelmotor- és hajtásszerelő szakképesítés esetén az összefüggő szakmai
gyakorlat MÁV-nál teljesíthető.
A tanév 2018. június 15-ével fejeződik be, utána lehet kezdeni a gyakorlatot, amit legkésőbb
2018. augusztus 15-ig kell teljesíteni, összefüggő időtartamban.
Az iskola vezetése a helyi iparkamara segítségével igyekszik intézményekkel, partnerekkel
felvenni a kapcsolatot külső gyakorlati képzőhely tekintetében, de szükségesnek érezzük azt
is, hogy Önökhöz is forduljunk segítségért. Együtt talán nagyobb az eséllyel tudjuk
megvalósítani, hogy a gyerekek megfelelő külső munkahelyi tapasztalatot szerezzenek.

A cégeknek természetesen tudniuk kell az összefüggő szakmai gyakorlati képzés tananyag
tartalmát, amit megtalálnak az iskola honlapján.
Ezek alapján meg tudják ismerni, hogy konkrétan milyen foglalkoztatást kérünk a
szervezetektől. Kérjük Önöket, hogyha tudnak - akár csak egy-két fő esetében is - cégeket,
üzemeket, vállalkozásokat, akik fogadják, a nyári gyakorlat idejére diákjainkat jelezzék
felénk.
Kapcsolattartó iskolánk részéről: Papp István gyakorlati oktatásvezető
Elérhetőségei a következők:
Telefon: 06-25-412-247
e-mail cím: maci.papp@gmail.com
Előre is köszönjük az együttműködésüket.
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Schőn Beatrix
tagintézmény-vezető

