
2021-2022-es tanév rendje és egyéb IPARIS információk tanulószerződéses 

gyakorlatihelyek számára 

 

 

Az idei tanév rendje: 

 szeptember 01. Évnyitó rendezvény, amelyen részt vesznek a duális képzésben 

lévő tanulók is. 

 október 25-november 01. őszi szünet 

 december 11 tanítás nélküli munkanap (áthelyezett munkanap)  

 december 21. iskolai karácsony 

 december 22-január 02. téli szünet 

 április 13 DÖK nap 

 április 14-áprlilis 19. tavaszi szünet 

 április 29 utolsó tanítási nap a végzős évfolyamok búcsúztatója 

A különböző kerettantervekben előírtak szerint tanulóink a gyakorlatukat a következők 

szerint tudják teljesíteni: 

vegyész technikusok: kéthetente hétfőn 8 órát 

gépgyártástechnológiai technikusok: hetente csütörtökön 8 órát 

mechatronikai technikusok: hetente hétfőn és kedden összesen 14 órát 

műanyagfeldolgozó technikusok:  

I. félévben minden pénteken és minden második csütörtökön 7-7 órát teljesítenek 

II. félévben minden csütörtökön és pénteken 7-7 órát teljesítenek. 

Iskolai gyakorlati napok a 2021-2022-es tanévben: szeptember 9, 23, október 7, 21, 

november 11, 25, december 9. 

 

 

A jogszabály szerint a tanulókat 30 nap szabadság illeti meg évente, amelyet 

elsősorban a szünetekben és a közös iskolai programokra kell kiadni. 

Tanulmányi szabadság 

A szakmai vizsgák május hónap közepén kezdődnek el és tartanak még júniusi hónapban 

is. A tanulószerződés megszűnik a sikeresen letett szakmai vizsga utolsó napján. Minden tanuló 

esetében értesítem a céget a vizsga zárásának napján. Ezt az információt nem tudom előre 

kiközölni, és a vizsga minősítésével kapcsolatban sem adhatok ki információt (pl. bizonyítvány 

másolatot). 

Sikertelen vizsga esetén a tanulószerződéses jogviszony június utolsó munkanapjáig áll 

fenn. 

Kérjük a cégeket, hogy lehetőség szerint a vizsgaidőszakban is adjanak ki szabadságot a 

tanulóknak, hogy megfelelően fel tudjanak készülni a vizsgákra. természetesen a szabadság 

ideje alatt a tanulót a díjazása, a céget a támogatás megilleti. 

 

 



A tanulók minősítése 

Kérjük, hogy a tanulóval legalább havonta beszéljék meg mennyire vannak megelégedve 

az általa végzett munkával. Ha bármilyen fegyelmi probléma adódik, kérjük, azonnal értesítsék 

az iskolát a megadott elérhetőségen. 

Az év során viszont csak kétszer kérjük, hogy minősítsék tanulóinkat az iskola által 

kiküldött formanyomtatványon. A nyomtatványt kérjük, hogy a gyakorlatért felelős személy 

írja alá. A minősítés osztályzattal történik, amely beleszámítódik a tantárgyi átlagba az 

iskolában elvégzett gyakorlati osztályzattal együtt. 

féléves osztályzat: 

 nyomtatvány kiküldése a cégeknek január 8-ig 

 az osztályzatok visszaküldésének határideje január 15-ig 

év végi osztályzatok: 

 nyomtatvány kiküldése a cégeknek április 15-ig 

 az osztályzatok visszaküldésének határideje április 22-ig 

Kérjük, hogy az osztályzatokat beszéljék meg a tanulókkal is beküldés előtt. 

 

 

 

Tanulói hiányzások és igazolásuk 

A tanulónak egyetlen igazolatlan hiányzása sem lehet. 

Igazolt hiányzása az összes gyakorlat maximum 20 % lehet. A hiányzást csak táppénzes 

lappal lehet igazolni, mivel a betegség ideje alatt a tanulót megilleti a táppénz. A táppénzes 

papírt a tanuló a cégnél kell leadja. A tanulók csak másolatot töltenek fel az e-kreta-ba 

osztályfőnöknek. 

Mivel a tanuló hiányzását az iskolának is vezetni kell az e-kreta rendszerében, kérjük, 

hogy minden hónap 05-ig küldjék meg az előző hónap jelenléti íveinek szkennelt másolatát az 

alábbi e-mailcímekre. 

Vegyész technikusok: bede.monika@ipariszakkozep.hu 

Gyépgyártástechnológiai technikus: turi.zsuzsanna@ipariszakkozep.hu 

Mechatronikai technikusok a horvath.monika@ipariszakkozep.hu 

Műanyagfeldolgozó technikusok a mikolasek.norbert@ipariszakkozep.hu 

 

 

A tanulók elszámolásával kapcsolatos tájékoztató megtalálható a NAV honlapján, 

valamint a MKIK tud bővebb információval szolgálni. 

 

 

 

COVID-19 kapcsolatos szabályozások 

A tanulókra a cég szabályozása érvényes a gyakorlati napokon. Amennyiben országosan 

változik a veszélyhelyzet megítélése, és erről közleményt adnak ki, az iskola felveszi a 

kapcsolatot a gyakorlati helyekkel. 
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Kérjük esetleges karantén-kötelezettségüket az iskolának is jelentsék be, hogy 

gondoskodjunk a tanulóinkról. Abban az esetben, ha nekik is keletkezett 

karanténkötelezettségük, igazoltnak kell tekintenünk a távollétüket, illetve amennyiben nekik 

nem keletkezett, de a cégnél nem tudják fogadni karantén miatt, biztosítanunk kell a 

foglalkozásokat az iskolában. 

 

Iskolai kapcsolattartó: 

Sárdi Ildikó 

szakmai igazgatóhelyettes 

 

Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Technikum 

8200 Veszprém, Iskola u. 4. 

e-mail sardi.ildiko@ipariszakkozep.hu 

+36-20-236-6929 
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