Tájékoztató az esti tagozat végzős (KSZ/12. évfolyam)
szakács, cukrász, pincér tanulóinak
Tisztelt Tanulónk!
Az Ön képzése 2016 szeptemberében kezdődött és a 2018. februárban tesz szakmai vizsgát.
Összefoglaltuk a félév fontosabb információit.
Az első félév 2018. január 5-én ér véget.
A szakmai vizsgára bocsátás feltétele:
 a 2017-2018-as tanév első félévi elméleti tantárgyainak teljesítése, vagyis legalább
elégséges osztályzat megszerzése!!
 a képzés egészére előírt 1053 óra gyakorlat igazolt teljesítése.
Szakmai vizsgára jelentkezés:
 2017. december 11-én 15 és 16 óra 30 perc között a 109-esben
vagy
 2017. december 14-én 15 és 16 óra 30 perc között a 109-esben
Szakmai vizsgára jelentkezéshez az alábbiakra van szükség:
 személyes iratok: személyi igazolvány, lakcímkártya,
 gyakorlati óraszám igazolása,
 bizonyítvány – az iskola őrzi.
Figyelem!
A bizonyítványokat legkésőbb az első tanítási napon vissza kellett hozni az iskolába és leadni
a 109-esben!
Aki ezt még nem tette meg, most pótolhatja!
A vizsgára személyesen kell jelentkezni.
Valóban komoly akadályoztatás esetén, szabályos meghatalmazással, a meghatalmazott is
lebonyolíthatja a vizsgára jelentkezést.
A gyakorlati óraszámok igazolása:
 a tanuló bizonyítványa – az iskolai gyakorlatok igazolása,
 munkahelyi értékelőlapok folyamatos leadása a 115-ösben, (Leadás a tárgyhónapot
követő első lehetséges alkalommal. Utolsó leadási határidő: 2018. január 4.)
 beszámításról szóló határozat/ok.
Szakmai vizsgára csak az jelentkezhet, aki az 1053 órás gyakorlatból a jelentkezés
pillanatában legalább 950 órát már teljesített.
A szakmai vizsgára csak azok a tanulók bocsáthatóak, akik január 5-én igazoltan
teljesítették a gyakorlatot és minden elméleti tárgyból legalább elégséges osztályzatot
szereztek.
Aki január 4-ig nem küldi be a gyakorlati értékelőlapokat, nem mehet vizsgázni.

Felhívjuk a tanulók figyelmét arra, hogy a gyakorlat tanulószerződés keretében csak
addig teljesíthető, amíg van tanulói jogviszony.
Tehát a képzés befejeződése után már nem gyűjthető tovább a gyakorlat.
A tanulói jogviszony megszűnése:
 Annak, aki szakmai vizsgára bocsátható, a jogviszonya a vizsgaidőszak végén, 2018.
február 28-án szűnik meg.
 Annak, aki elméleti tárgyból bukik meg, még január hónapban javítóvizsgát kell tennie.
Ha ez sikertelen, jogviszonya 2018. január 31-én megszűnik.
Sikeres javítóvizsga esetén, ha a gyakorlat is megvan, a szakmai vizsgát követően, 2018.
február 28-án szűnik meg a jogviszonya.
 Annak, aki a gyakorlat hiánya miatt nem bocsátható szakmai vizsgára 2018. január 31én szűnik meg a jogviszonya, ezzel együtt a tanulószerződése is.
Tehát, ha valaki nem tudja megszerezni a szükséges gyakorlatot a képzés végéig, akkor a
továbbiakban tanulószerződéssel, mivel az megszűnik, nem gyűjthet újabb gyakorlati órákat!
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az OKJ változása miatt a sikertelen szakmai vizsgát csak a
képzés befejezését követő 1 éven belül lehet javítani. (Tehát vizsgázni csak 2019. februári
vizsgaidőszakig lehet!)
Akinek nem sikerül a szakmai vizsgája annak az eredményhirdetés napján jelentkeznie kell a
2018. tavaszi vizsgaidőszakra!
Az iskola ezt követően csak 2018 októberében szervez vizsgát! (2019. februárban nem!)
Aki úgy látja, hogy nem tudja teljesíteni a gyakorlatot a képzés befejezéséig, egyeztessen a
megoldási lehetőségekről a 109-esben Varga Zsuzsannával.
2017. szeptember

BVHSZC Gundel Károly Szakképző Iskolája

