Tanulószerződéses foglalkoztatás
•

A kamarai garanciavállalásról:

•

2015. július 1-től a szakiskola 9. évfolyamán azok a tanulók, akik a szintvizsga
követelményeit teljesítik (legalább 2-es osztályzatot kapnak) és a számukra megfelelő
képzőhely biztosított, az összefüggő szakmai gyakorlatot tanulószerződés keretében kell
megkezdeniük, nem maradhatnak iskolai tanműhelyben.

•

Azok a tanulók, akik iskolai tanműhelyben töltik gyakorlatukat és a szintvizsgán
megbuknak, kamarai igazolást kapnak arról, hogy szakmai gyakorlatukról az iskolának
kell gondoskodnia. Tanulószerződést nem köthetnek (kivéve kizárólag gyakorlati képzési célt
szolgáló tanműhellyel

Tanulószerződéses foglalkoztatás (megszűnés)
•

SzT. 49. § (1) A tanulószerződés megszűnik

•

a)ha a tanuló a befejező szakképző évfolyamot sikeresen teljesíti, az első, második
szakképesítés esetén a második komplex szakmai vizsga utolsó napján,

•

SzT. 53. § (1) A gyakorlati képzést szervező szervezet a tanulószerződés megszűnésével
egyidejűleg értesíti a nyilvántartást vezető szervet és a szakképző iskolát a tanulószerződés
megszűnéséről.

•

(2) A gyakorlati képzést szervező szervezet a tanulószerződés megszűnésekor a tanuló
részére igazolást állít ki a gyakorlati képzésben eltöltött időről és a megszerzett
gyakorlati ismeretekről.

Tanulói jogviszony megszűnése
•

NKT. (2) Megszűnik a tanulói jogviszony

•

c) gimnáziumi tanulmányok esetén az utolsó évfolyam elvégzését követő első érettségi
vizsgaidőszak utolsó napján,

•

d) szakközépiskolai tanulmányok esetén az utolsó középiskolai évfolyam elvégzését követő
első érettségi vizsgaidőszak utolsó napján, ha a tanuló a szakképzésben nem kíván
továbbtanulni, vagy a továbbtanuláshoz szükséges feltételek hiányában nem tanulhat tovább,

•

e) szakképző iskolában folyó szakképzésben

•

ea) ha a tanuló jelentkezik szakmai vizsgára, az utolsó évfolyam elvégzését követő első
szakmai vizsgaidőszak utolsó napján,

•

eb) ha a tanuló nem jelentkezik szakmai vizsgára, az utolsó évfolyam elvégzését igazoló
bizonyítvány kiállítása napján,

Év végi bukások (tanulószerződés)
•

Végzős tanulók számára a 2. félév 2017. május 4-én véget ér.

•

A tanévet nem teljesítők a tanulói juttatásra nem jogosultak, és a vállalkozás szakképzési
hozzájárulási kötelezettsége sem csökkenthető a normatíva összegével. Esetükben a
tanulószerződés közös megegyezéssel megszüntethető, vagy augusztus 31-ig
meghosszabbítható. Amennyiben a tanuló az augusztusi javítóvizsgát sikeresen teljesíti,
szakmai vizsgát tehet októberben, vagy bukás esetén a tanévet megismételheti.

•

A tanév szorgalmi időszakában a tanulók teljesítették az előírt gyakorlati óraszámukat, így
május-június hónapokban a képzőhelyeken gyakorlatra nem kötelezhetőek!

