Tisztelt Gazdálkodó Egység vezető!
A 2013/2014 tanév 2. félévében iskolánk tanévi rendjében az alábbi tanítás nélküli munkanapok szerepelnek
Munkaszüneti napok: 04.21.; 05.01.; 06.09.,
Tanítás nélküli munkanapok:
Január 1,2,3,31,
Április 10,11, Tavaszi szünet - 17.,18.,22,
Május 5.-én az írásbeli érettségi napja - ezeket a napokat szabadságuk terhére vehetik ki a tanulók összesen 10 nap
(Május 2. pihenőnap ledolgozva május 10.-én szombaton, végzősöket nem érinti.)
-

Végzősök utolsó tanítási napja április 30. szerda

A 2013/2014 tanév végén végzős tanulók ballagást követő munkarendje az alábbi jogszabály alapján, a következő
képen alakul:
- Ha tanuló a tanév végén (04.30.) megbukott és a szakmai vizsgáját nem kezdheti meg; akkor minden héten a
gyakorlati munkahelyre megy, vagy a szorgalmi időszak végéig (2014.06.13.) vagy a tanulószerződés megszűnésének
napjáig.
Ha a tanuló nem tudja megkezdeni a szakmai vizsgát, tanulói jogviszonya a 2014. augusztus 31-ig tart. (nyári
munkavégzésre nem kötelezhető.)
- Ha a tanuló sikeresen zárja a tanévet (04.30.), megkezdheti a szakmai vizsgáját.
1. Ballagása (április 30.) és a sikeres szakmai vizsga (osztályonként és szakmánként eltérő – alábbi lista alapján)
közötti időszakban a tanuló minden héten a gyakorlati munkahelyre megy.
2. Ebben az időszakban kell kiadni a tanulót megillető szabadság napokat:
o 10 nap: szakmai vizsgára felkészülési idő összefüggően kiadva,
o vizsganapokra:
cukrászok esetén 6 nap,
pincér és szakács szakmában 4 nap.
o a még ki nem vett arányos szabadságnapok. (fentieknek megfelelően)
3. Azoknál a tanulónál, akik megkezdték a szakmai vizsgát, a tanulói jogviszony a vizsga időszak utolsó napjáig,
2014. június 30-áig tart.
4. Iskolánk felé már nem kell Értékelőlapot kiállítani
5. Ha a tanuló sikeres szakmai vizsgát tett, akkor a Tanulószerződés az utolsó vizsganapon megszűnik (lásd az
alábbi táblázatot).
2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
39. A tanulót megillető szünet és felkészülési idő
66. § (1) A gyakorlati képzésben részt vevő tanulót tanévenként azokban a tanévekben, amelyekben a tizenkilencedik
életévét még nem tölti be, legalább harmincöt nap, ezt követően legalább harminc nap pihenőnap illeti meg. A
pihenőnap kiadásánál figyelemmel kell lenni a tanulókat a nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján megillető őszi,
téli, tavaszi és nyári szünet kiadásának rendjére.
(2) A gyakorlati képzésben részt vevő tanuló a tanulmányokat befejező komplex szakmai vizsga előtt a vizsgára való
felkészülés céljából, a gyakorlati képzést szervező vagy folytató szervezettel történt megállapodás alapján gyakorlati
képzésen vehet részt. A gyakorlati képzésben részt vevő tanulót ebben az esetben is, egy alkalommal legalább tíz nap
egyéni felkészülési idő illeti meg. Az egyéni felkészülési időt közvetlenül a komplex szakmai vizsga előtt, az e
bekezdés szerinti gyakorlati képzés idejének terhére, összefüggően kell kiadni.
(3) A pihenőnap és az egyéni felkészülési idő munkanapokban számítandó, kiadásánál a heti rendes pihenőnapokat és
a munkaszüneti napokat figyelmen kívül kell hagyni.

