Részletes tájékoztató a 2019/2020. tanév nyári összefüggő szakmai gyakorlatáról
11. 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:
11. évfolyam: 140 óra
 35 óra iskolai keretek között- rendészeti tábor- 2020. június 17-23. között.
 105 óra külső helyszínen - Hajdúszoboszlói Katasztrófavédelmi Kiképző- és
Raktárbázis – katasztrófavédelmi tábor 2020. június 29-től július 3-ig (pótnapok: 2020.
augusztus 3-7.)
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 105 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 105 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!
Rendészeti tábor az iskola épületében 35 óra (2020. június 17-19. 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!
Katasztrófavédelmi tábor (2020. június 29-től július 3-ig) 105 óra:
(pótnapok: 2020. augusztus 3-7.)
A 11. évfolyamos tanulók katasztrófavédelmi táborban vesznek részt a Katasztrófavédelmi
Kiképző, és Raktár Bázison (4200 Hajdúszoboszló, Tessedik Sámuel u 1.) ezzel teljesítve a 105
óra katasztrófavédelmi szakmai gyakorlatot.
A katasztrófavédelmi tábor 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
tábor vezetőjének kell leadni!
A részletes tájékoztatót a katasztrófavédelmi táborról a következő oldalon olvashatják.

Hajdú Speciális Kutató - Mentő Egyesület
4133 Konyár, Szőlőskert utca 12.
Riasztási telefonszám: 06 302994296

___________________________________________________
2020. évi szakmai gyakorlat leírása
A tábor kezdési időpontja:
A tábor eredeti tervek szerint 2020.06.29-2020.07.03. között kerülne megrendezésre.
Amennyiben a kialakult járványhelyzetre való tekintettel, ha a korlátozási szabályok nem változnak június
közepéig, akkor a tartalék időpont: 2020.08.03-2020.08.07.
A tábor helyszíne:
4200 Hajdúszoboszló, Tessedik Sámuel u 1., Katasztrófavédelmi Kiképző, és Raktár Bázis.
Gyülekező:
A Bázis területén a kezdő napon, hétfő reggel 07.30-08.00 között, a diákok egyénileg érkeznek meg.
A szakmai gyakorlat zárása: péntek 15.30, a diákok egyénileg távoznak.
A jelenlegi helyzet következtében a diákok az étkezés díjját (14.000.-) a tábor első napján készpénzben kérjük
befizetni. Nem áll módunkban senki ellátásának megfinanszírozására! A résztvevők napi 3x kapnak étkezést,
emelt energia bevitellel, a fokozott igénybevétel miatt.
Kötelező szabályok a szakmai gyakorlat ideje alatt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

A tábor önkéntes elhagyása szigorúan tilos!
18 éven aluliaknak a dohányzás szigorúan tilos! A 18 évet betöltött diákok kizárólag engedéllyel, és
csak a kijelölt dohányzóhelyen dohányozhatnak!
A tábor ideje alatt az alkoholfogyasztás szigorúan tilos!
A tábor vezetőinek, illetve a foglalkozás vezetőinek az utasításit maradéktalanul végre kell hajtani.
A rom területen végrehajtott gyakorlatokon kötelező a hosszú, zárt ruházat, zárt, lehetőleg
munkavédelmi cipő/ bakancs, és munkavédelmi kesztyű használata! Sisakot az egyesület biztosítja.
Egyéb időben, kényelmes sport ruházat használata kötelező.
Sport felszerelés, tornacipő kötelező!
A táborban a foglalkozások ideje alatt a telefonhasználat tilos! Szabadidős foglalkozások idejében a
telefonhasználat engedélyezett.
A szabályok megszegése azonnali kizárást von maga után, amely egyben a szakmai gyakorlat
sikertelenségét is jelenti!

A tábor ideje alatt folyamatos egészségügyi felügyelet lesz biztosítva. A táborban a higiéniai szabályokra
fokozott figyelmet fordítunk, kézfertőtlenítőt biztosítunk.
Ételintolarenciával, és más allergiával kapcsolatos észrevételt kérem, e-mailben jelezzék minimum egy héttel a
tábor kezdése előtt!
A tábor kezdésének napján kérjük, minden diák hozza magával az egészségügyi igazolást, hogy közösségbe
mehet!
Kérdés esetén elérhetőség:
Lukács Péter
30/299-4296
lpeter.hskmcs@gmail.com

Szakképzési kerettanterv előírása a 11. évfolyamot követő szakmai gyakorlatról, annak
szakmai tartalma a következő:
Rendvédelmi tábor
70 óra
A rendvédelmi tábor célja: A 11. évfolyamon elsajátított Személy- és vagyonvédelmi ismeretek
gyakorlat, 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 és a közterület-felügyelő munkához kapcsolódó gyakorlatok.
Testi kényszer alaptechnikáinak gyakorlása.
A rendvédelmi szervek szóbeli és írásbeli kommunikációshoz kapcsolódó gyakorlatok.
Lehetőség esetén a rendvédelmi szervek (rendőrség, katasztrófavédelem, büntetésvégrehajtás)
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
Rendőrségi gyakorlat
35 óra
A rendőrségi szakmai gyakorlat célja: A rendvédelmi szervek szakmai alapismereteinek
komplex gyakorlati alkalmazása, az új gyakorlati ismeretek szakmai gyakorlat során történő
elsajátítása. A gyakorlati képzésen a tanulók az elméleti szakaszban a Rendvédelmi szervek és
alapfeladatok tantárgy elsajátítása során megszerzett ismereteire építve meghatározott
feladatok végrehajtásával a rendőri munka végzéséhez szakmai gyakorlati tapasztalatokat
szereznek.

Ajánlás a szakmai gyakorlat megszervezésére, folyamatára:
A tanulók a szakmai gyakorlatot az iskolában és/vagy egy kijelölt rendőri szervnél hajtják
végre.
Javasolt a tanulóknak Foglalkozási naplót vezetni, és abba rögzíteni az elvégzendő feladatokat,
és azok értékelését.
A szakmai feladatok:
Az általános szolgálati, szolgálat-ellátási ismeretek gyakorlása.
A szakképzési kerettantervek elérési helye:
https://www.nive.hu//index.php?option=com_content&view=article&id=533

