
 

1. A gyakorlati képzés dokumentációja 

1.1 Milyen dokumentumokra alapozva kell a gyakorlati képzés szervezőjének elkészítenie 

a gyakorlati képzés helyi programját? 

A szakmai és vizsgakövetelmény a tanuló elméleti és gyakorlati képzésének, valamint szakmai 

vizsgára bocsátásának alapdokumentuma. Tartalmazza a gyakorlati képzéshez szükséges 

eszközök jegyzékét is. 

A szakmai tantárgyak központi programja a gyakorlati oktatás követelmény-, és 

feltételrendszerét valamint a képzés tematikáját és az egyes oktatási feladatokra ajánlott 

óraszámot tartalmazza. 

A szakképző iskola pedagógiai programja részeként – az előzőekben említett központi 

dokumentumok előírásainak figyelembevételével – szakmai programot dolgoz ki.  

Ez a három dokumentum tartalmazza mindazokat az információkat, amelyek meghatározzák a 

gyakorlati képzés tartalmát, és irányát. E dokumentumokra építve, valamint a 

gazdálkodószervezet sajátosságait figyelembe véve kell a gyakorlati képzés szervezőjének saját 

oktatási programját (helyi tanterv, tanmenet) elkészítenie. 

1.2 Miért kell a gyakorlati képzés szervezőjének foglalkozási naplót vezetni? 

A foglalkozási napló tartalmazza a gyakorlati képzésben résztvevő tanulók adatait (név, lakcím, 

szülő neve, iskola, iskolai kapcsolattartó neve, telefonszáma stb.), a helyi tanterv képzési 

ciklusokra történő lebontásának megvalósulását, a tanulók, tanulócsoportok által végrehajtandó 

feladatokat, az azokra fordított időt, a tanulók havi teljesítményének, magatartásának 

értékelését, mulasztásaik dátumait, fejlődésük leírását. A foglalkozási napló a gyakorlati 

képzés tervszerű megvalósításának dokumentuma, a gyakorlati oktató „emlékezete”. 

Lehetőséget ad a gyakorlati oktatóknak a képzés során tapasztalt vezetői, pedagógiai, 

módszertani tapasztalatok rögzítésére, ezekre építetten saját oktatási módszereinek 

fejlesztésére, a tanulók adottságainak, képességeinek ismeretében a saját maga által készített 

helyi képzési program szükségszerű módosítására, kiegészítésére. 

A foglalkozási naplót a szakképző iskola kérésére - betekintésre - rendelkezésre kell bocsátani. 

1.3 Miért kell megkövetelni a tanulótól a munkanapló vezetését? 

A munkanapló - hasonlóan a foglakozási naplóhoz - a gyakorlati képzés kísérő 

dokumentuma. A munkanaplót a tanuló a gyakorlati képzésre köteles magával vinni. A 

tanulónak a munkanaplóba - napra szólóan - be kell jegyeznie a gyakorlati képzés során 

végzett tevékenységet, az elsajátított ismereteket. A naplóba kell bejegyezni a tanuló 



hiányzásait, illetve azok igazolását. A gyakorlati oktató a szakképző iskolai tanuló 

munkanaplóját minden képzési ciklus végén aláírásával látja el. A munkanaplón keresztül 

tájékoztatja az illetékes szakképző iskolát a tanuló gyakorlati képzésben tanúsított 

előmeneteléről. 

1.4 Mi a célja a jelenléti ív vezetésének? 

A jelenléti ív a tanuló gyakorlati képzésen való megjelenésének regisztrálására szolgál. Ezzel 

összefüggésben a tanuló részére fizetendő pénzbeli juttatás, valamint az ezzel kapcsolatos 

társadalombiztosítási kötelezettség teljesítésének alapdokumentuma. 

1.5 Miért fontos a munkavédelmi napló pontos vezetése? 

A munkavédelmi, munkabiztonsági szabályokat, így a munkavédelmi napló vezetésének 

szükségességét is a munkavédelmi törvény írja elő.  

A munkavédelmi napló a gazdálkodószervezet oktatási kötelezettségének, valamint a 

munka során esetlegesen bekövetkező balesetek leírására, az azokkal kapcsolatos 

intézkedések dokumentálására szolgál. A gazdálkodószervezet működése során bekövetkező 

balesetek, káresemények esetén - többek között - a munkavédelmi naplóval tudja bizonyítani, 

hogy a munkaszervezés során eleget tett munkavédelmi, munkabiztonsági és egészségügyi 

előírásokkal kapcsolatos oktatási kötelezettségének. 

 



 


