BEFOGADÓ NYILATKOZAT
Összefüggő szakmai (nyári) gyakorlat 2020-2021 tanév (pedagógia és sport ágazatok)
Gazdálkodó szervezet adatai:
Adószám: .....................................................................................................................................................
Megnevezés: ................................................................................................................................................
Cím:..............................................................................................................................................................
Cégjegyzékszám: .........................................................................................................................................
vagy Egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: ……… .............................................................. …….........
Statisztikai számjele: …. ..............................................................................................................................
Nyilvántartási szám: …… ........................................................................ ………………………………….
Törvényes képviselő neve: ..........................................................................................................................
Kapcsolattartó neve: …………………………………………………………… .....................……………
Telefon:……………………………………fax. ..........................................................................................
Kapcsolattartó e-mail címe ………………………………………………………..................... ………….
Gyakorlatokért felelős személy:…………………………………………………………………..
telefonszáma: ……………………………………….. e-mail címe: …………………………………………….
Képző intézmény: Szegedi SzC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium
6724 Szeged, Mars tér 14.

Tanuló(k) adatai :
Ágazat/szakma megnevezése: ……………………….………………..maximális létszám:___
Név: …………………………..……………… oktatási azonosító: 7 ........................................ osztály……..
Név:………………………………………...…. oktatási azonosító: 7 ........................................ osztály…….
Név:……………………………………………. oktatási azonosító: 7 ....................................... osztály…….
Alulírott gazdálkodó szervezet (vállalkozó) a megnevezett tanuló(k) gyakorlati képzését az összefüggő szakmai
gyakorlat

idejére,

2021.év

__

hó

__

naptól

2021.év

__

hó

__.napig

vállalom.

(várhatóan 2021.06.21 és 2021.08.31 között lehet)

Hozzájárulok ahhoz az adatokat a Móra-Vitál Térségi Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság részére szerződéskötés céljából átadják.

……………………………., 20………………..….hó…………nap
……………………………….…………….
Gazdálkodó szervezet képviselője
P.H.

Tudnivalók az összefüggő szakmai gyakorlatról és a befogadó nyilatkozatról
Az érintett tanulók részére a gyakorlat időtartama 10. és 11. évfolyam után 140 óra (4 hét, heti 5 nap, napi
7 óra, ebben benne van az ebédidő is).
Szervezési kérdések:
Az iskola kötelessége a gyakorlati hely biztosítása, de a szülő, tanuló segíthet a megfelelő hely
felkutatásában.
Jelentkezés, besorolás:
Aki tud gyakorlati helyet, az hozzon befogadó nyilatkozatot. Egy cég több tanulót is jelezhet egy lapon.
Az érintett vállalkozásokat megkeressük és velük együttműködési megállapodást kötünk.
Adatok begyűjtése az első félév végéig tart, utána elkezdjük a tanulók besorolását megállapodások
megkötését. Február végéig a „népszerű” helyek általában betelnek.
Együttműködési megállapodások megkötése:
A befogadó nyilatkozatok alapján a Kereskedelmi és Iparkamara online felületén keresztül az iskola
állítja elő. A megállapodásokat a gazdálkodó szervezet, a Szakképzési Centrum is aláírja, majd az
illetékes Kereskedelmi és Iparkamara ellenjegyzi, ezért 4 eredeti példányban szükséges elkészíteni.
Tanulói juttatás:
A tanulók részére (nappali tagozat esetén) díjazás fizetendő, nagyságrendileg heti 8000 Ft, a
minimálbérhez kötve.
Pedagógia és sport ágazatok esetében a lebonyolításban a Móra-Vitál Térségi Egészségmegőrző és
Szociális Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság is részt vesz. A fogadó intézmények velük
kötnek szerződést. A Kft vállalja a lebonyolítást és a tanulók részére járó juttatás kifizetést.
A kitöltött, aláírt, bélyegzővel ellátott nyilatkozatot kérjük leadni az osztályfőnöknek.
Határidő: 2021.01.29
További információ: Masa László (masa57laci@gmail.com)

