Részletes tájékoztató a 2019/2020. tanév nyári összefüggő szakmai gyakorlatáról
10. évfolyam
A Szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény alapján a középiskolai tanulmányaikat folytató tanulóknak, a szorgalmi
időszakot követően összefüggő nyári szakmai gyakorlatot kell teljesíteniük.
A törvényi előírásoknak megfelelően, a rendészeti szakgimnáziumi oktatásban résztvevőknek
az alábbi óraszámokban kell az összefüggő gyakorlatot elvégezniük:
− 10. évfolyam: 70 óra:
 35 óra iskolai keretek között- rendészeti tábor- 2020. június 17-23. között.
 35 óra külső helyszínen (személy-és vagyonvédelem, objektumőrzés, rendészetSzalóki Gold Kft.) 2020. június 24-augusztus 31. között.
Az adott évfolyam sikeres teljesítését követően a következő évfolyam megkezdésének
feltétele az összefüggő szakmai gyakorlat elvégzése.
Mulasztások:
A gyakorlat időtartama alatt a tanuló a gyakorlat összes óraszámának maximum a 20%-át
hiányozhatja, igazolt és igazolatlan hiányzást együttvéve. Az igazolást – mely alapvetően csak
orvosi igazolás lehet, a gyakorlóhelynek kell leadni, a mulasztást követő első munkanapon,
amelyen a tanuló megjelenik.
Az igazolatlan mulasztás mértéke nem haladhatja meg a kötelező óraszám 5%-át, melyet a
gyakorlóhellyel egyeztetve a tanuló köteles pótolni, azaz ledolgozni.
20% feletti igazolt mulasztás vagy igazolatlan hiányzás esetén a tanuló nyári gyakorlata
érvénytelen, az évfolyamot megismételni köteles!
A tanuló dokumentálási kötelezettsége:
A tanulónak a szakmai gyakorlaton végzett tevékenységéről munkanaplót kell vezetnie, egy
tetszőleges füzetben. A munkanapló első oldalán fel kell tüntetni a tanuló nevét és osztályát. A
munkanaplót minden tanuló számára az iskola biztosítja. A munkanaplót a tanuló köteles
minden nap magával vinnie és vezetnie!
A füzetben a naponta elvégzett feladatokat kell rögzíteni a következőképpen:
− Dátum.
− Foglalkozás témája.
− Foglalkozás időtartama órában megadva.
− Foglalkozást tartó aláírása.
− Külső gyakorlóhely esetén a Szervezet hivatalos pecsétje.
A gyakorlat teljesítésének igazolása:
A tanuló a munkanaplót a tanuló a külső gyakorlóhely részére a gyakorlat megkezdéséig
eljuttatja.
A külső gyakorlóhely a 35 illetve órában a tanuló tevékenységét a munka/tevékenység jellegétől
függetlenül naponta vezeti, a tanuló által biztosított munkanaplóba rögzíti a foglalkozás
dátumát, a tevékenység jellegét, a tevékenységgel eltöltött időt órában megadva, a Szervezet
felelősének érvényes aláírását és a Szervezet pecsétjét.
A tanuló összefüggő nyári gyakorlatának teljesítését követően a Szervezet a munkanaplóba
rögzíti, hogy a tanuló a Szervezetnél teljesítette a 35 óra szakmai gyakorlatot. Ezt az igazolást
keltezéssel, a Szervezet felelősének aláírásával és pecsétjével ellátja.
A munkanaplót minden tanuló köteles leadni ellenőrzés céljából osztályfőnökének
legkésőbb a szeptemberi tanévzáró kezdetéig!

Kollégiumi férőhely és étkezés igénylése:
A koronavírus-járvány miatti korlátozó intézkedéseket a kollégiumok tekintetében még nem
oldották fel, a jelenlegi álláspont az, hogy egy szobában egy tanuló tartózkodhat.
Kérek minden tanulót, hogy csak azok jelezzék kollégiumi igényüket, akik semmiképpen nem
tudják megoldani a mindennapos bejárást a lakóhelyük és az iskola között.
A kollégiumi jelentkezést ennek tudatában jelezni kell a Lorántffy Zsuzsanna Kollégiumnak
az alábbi e-mail címén: lorantffy@kollegium-derecske.sulinet.hu legkésőbb 2020. június 5-ig
az alábbi adatok megadásával:
 Név:
 Osztály:
 Mely napokra kér kollégiumi ellátást:
A szakmai gyakorlat ideje alatt lehetőség van a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
Központi Konyhájától ebédet illetve teljes napi ellátást igényelni.
 Napi egyszeri ebéd költsége: 990 Ft/fő.
 Napi négyszeri étkezés (reggeli, tízórai, ebéd, vacsora): 1883Ft/fő.
Az étkezés rendelését szintén a a Lorántffy Zsuzsanna Kollégiumnak kell jelezni az alábbi email címén: lorantffy@kollegium-derecske.sulinet.hu legkésőbb 2020. június 5-ig az alábbi
adatok megadásával:
 Név:
 Osztály:
 Mely napokra kér ebédet:
 Napi egyszeri vagy napi négyszeri étkezést kér:
Az étkezési díj kifizetése átutalás alapján fog történni. Minden tanuló, aki rendelt étkezést a
szakmai gyakorlat idejére, egy e-mailt fog kapni Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
Központi Konyhájától, melyben megadják, hogy milyen számlaszámra mekkora összeget kell
utalni. Az utalás elmulasztása esetén a tanuló nem kap ebédet!
Katasztrófavédelmi gyakorlat (2020. június 17-18.)
A 10. évfolyamosoknak a szakképzési törvény alapján katasztrófavédelmi gyakorlatot kell
teljesíteni a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Debreceni
Katasztrófavédelmi Kirendeltségén (4027 Debrecen, Böszörményi út 46-56.) 2020. június 1718-án 9:00-tól 16:00-ig. Gyülekező az épület főbejárata előtt 8:45-kor.
Az intézménybe való eljutást mindenki egyénileg oldja meg.
Az intézménybe való belépés előtt a felügyelő pedagógus munkavédelmi oktatásban részesíti a
tanulókat, mely tudomásulvételét aláírásukkal igazolják.
A Tűzoltósági gyakorlat megkezdésének feltétele, hogy minden tanuló érvényes, júniusi
keltezésű háziorvosi igazolással rendelkezzen arról, hogy egészséges, közösségbe mehet. A
koronavírus tesztet nem kell elvégeztetni a tanulóknak! A háziorvosi igazolást a belépés előtt a
felügyelő pedagógusnak kell leadni!
A Tűzoltósági gyakorlatra az alábbi felszerelést és ruházatot kell hozniuk:
 A jelenlegi helyzet miatt minden laktanyába belépő hozzon magával szájmaszkot. A
beléptetéskor a kapunál kézfertőtlenítés szükséges (ezt kihelyezve találják meg a
tanulók). A tanulók szerelési gyakorlatokhoz hosszú ujjú felsőt, hosszú nadrágot és zárt
cipőt, valamint az általunk adott védőcsizmához egy vastag tartalék zoknit,
egészségügyi okok miatt feltétlenül hozzanak! A napsütés ellen nyári sapka használata
ajánlott!
 Egész napra ételt-italt hozzanak magukkal a gyerekek, mert a szünetben a hűvösben
pihenhetnek és ehetnek, jelenleg nem a zárt tornateremben, hanem az udvaron a fák alatt
a füves futballpályán. A gyakorlat ideje alatt az intézményt elhagyni szigorúan tilos!

Rendészeti tábor az iskola épületében (2020. június 19. 22-23.):
Az iskolától kapott kockás füzetet, munkanaplót minden napon magával kell vinnie a tanulónak
és azt köteles vezetni. A füzet vezetéséhez és az órai jegyzeteléshez hozzon magával egy tollat
is.
Önvédelmi és fizikális felkészítő órákra tornafelszerelést köteles hozni.
A szakmai gyakorlat ideje alatt az utazást mindenki egyénileg oldja meg.
A szakmai gyakorlatra tervezett foglalkozások önkényes elhagyása igazolatlan órának minősül!
Személy-és vagyonőri gyakorlat a Szalóki Gold Kft. szervezésében (2020. június 24-től
augusztus 31-ig):
Tündik Attila a Szalóki Gold Kft. munkatársa fogja felvenni személyesen a tanulókkal a
kapcsolatot telefonon és e-mailben, figyeljék a postafiókjukat és a telefonjukat!
A következő intézményeknél lehet teljesíteni a 35 óra személy-és vagyonőri gyakorlatot:
 Debreceni Állatkert
 Farmer Expo
 Kadarcsi Horgásztó
Mindhárom helyen a tanulónak rendvédelmi pólóban, a munkanaplójával együtt kell
megjelennie.
Az Állatkertbe saját maguk oldják meg a ki- és hazamenetelt, az utazást. Feladatok a
pénztáraknál a beléptetés és jegykezelés lesz.
A Kadarcsi Tóhoz egyszerre max. 4 tanuló mehet a következőképpen: egy megbeszélt
időpontban a debreceni buszpályaudvaron egy személyszállító autó várja őket, kiviszi a
gyerekeket a tóhoz, s ott eligazítás után teljesíti mindenki a 6 órát. A nap végén autóval
visszajönnének a buszpályaudvarra.
Az egész napos ételről, italról mindenki saját maga gondoskodik.

Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Kirendeltségének házirendje látogatók számára:

Debreceni

Katasztrófavédelmi

Objektum látogatási szabályok
(látogató, szakmai gyakorlaton lévő* részére)
1.) Az épület helyiségeit csak rendeltetéseiknek megfelelően lehet használni.
2.) A látogatás/gyakorlat időtartamára az objektum vezetője kísérőt jelöl ki.
3.) A Munkavédelmi Szabályzatban meghatározott helyiségeket (pl. híradóhelyiség,
műhely, szertár stb.) csak a kijelölt kísérővel lehet látogatni.
4.) Tilos a mászóházat és a tűzoltó csúszdát használni!
5.) Gépjárműben utazni, illetve az emelőkosárban üzem közben tartózkodni csak a kísérő
engedélyével és a szükséges egyéni védőeszközök használatával lehet.
6.) A szertárban és az udvaron körültekintően kell közlekedni! A járműmozgások
hatókörében tartózkodni tilos!
7.) Az épületben történt sérülésről és egészségügyi panaszról a kísérőt haladéktalanul
tájékoztatni kell!
8.) Az elsősegélyhely munkaidőben az első emeleti orvosi szobában vagy a második
emeleti ügyeleti helyiségben van.
9.) Csoportos látogatás esetén a csoportot elhagyni tilos! A csoport elhagyásának szándékát
a vezetőnek jelezni kell (pl. mosdó).
10.) A kísérő által átadott egyéni védőeszközöket kötelező használni, az oktatásban
meghatározottak szerint.

Szakképzési kerettanterv előírása a 10. évfolyamot követő szakmai gyakorlatról, annak
szakmai tartalma a következő:
Rendvédelmi tábor
35 óra
A rendvédelmi tábor célja: A 10. évfolyamon elsajátított Rendvédelmi szervek és
alapfeladatok, valamint az Önvédelem és Intézkedéstaktika gyakorlat tantárgyakhoz
kapcsolódó ismeretek gyakorlása, elmélyítése.
Ajánlás a szakmai gyakorlat megszervezésére, folyamatára
A tanulók rendvédelmi tábori szakmai gyakorlata az iskolában vagy egy, a gyakorlat számára
alkalmas (sportfoglalkozás és tantermi foglalkozás) kijelölt helyen kerüljön megszervezésre.
Javasolt a tanulóknak Foglalkozási naplót vezetni, és abba rögzíteni az elvégzendő feladatokat,
és azok értékelését.
A szakmai feladatok:
Az alakiasság fejlesztése.
A fizikai állóképesség fejlesztése, az önvédelem, a légpuskahasználat gyakorlása.
Elsősegélynyújtás gyakorlása.
Személy és vagyonőr munkájához kapcsolódó gyakorlatok.
A rendvédelmi szervek szóbeli és írásbeli kommunikációshoz kapcsolódó gyakorlatok.
Lehetőség esetén a rendvédelmi szervek (rendőrség, katasztrófavédelem, büntetés-végrehajtás)
meglátogatása, munkájuk tanulmányozása, ennek hiányában a rendvédelmi szervek meghívott
munkatársai előadásának meghallgatása.
Környezetvédelmi gyakorlat.
Katasztrófavédelmi összefüggő szakmai gyakorlat
35 óra
A katasztrófavédelmi szakmai gyakorlat célja: A katasztrófavédelmi szakmai,
tűzoltásialapismeretek komplex gyakorlati alkalmazása, a szakmai gyakorlat során történő
elsajátítása. A gyakorlati képzésen a tanulók az elméleti szakaszban a Rendvédelmi szervek és
alapfeladatok gyakorlat tantárgy elsajátításával megszerzett ismereteire építve meghatározott
feladatok végrehajtásával a katasztrófavédelmi munka végzéséhez szakmai gyakorlati
tapasztalatokat szereznek.
Ajánlás a szakmai gyakorlat megszervezésére, folyamatára
A tanulók a szakmai gyakorlatot az iskolában vagy egy kijelölt katasztrófavédelmi szervnél
hajtják végre.
Javasolt a tanulóknak Foglalkozási naplót vezetni, és abba rögzíteni az elvégzendő feladatokat,
és azok értékelését.
A szakmai feladatok:
Elemek a katasztrófavédelmi műszaki alapismeretekből;
Tűzoltói és tűzmegelőzési alapismeretek elméleti anyaghoz kapcsolódó gyakorlat
A szakképzési kerettantervek elérési helye:
https://www.nive.hu//index.php?option=com_content&view=article&id=533

