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Tisztelt Szülők, Duális gyakorlati képző szervezetek! 

 

Iskolánk gyakorlatioktatás-vezetőjeként szeretném tájékoztatni 9. osztályos tanulóink 

szakképzésének lépéseiről. 

 

Diákjaink a 9. évfolyamon választott szakmájuknak megfelelő ágazati alapoktatásban vesznek 

részt, melynek lezárásaként a 2021. június 15-30. közötti időszakban ágazati alapvizsgát 

tesznek. Ebben az időszakban nem tehet ágazati alapvizsgát az a tanuló, aki a 9. évfolyamot 

bármely tantárgyból, vagy sok hiányzása miatt sikertelenül zárja. Nekik a sikeres javító vizsgák 

után biztosítunk ágazati vizsgára lehetőséget.  

 

A sikeres ágazati alapvizsga után, 2021. szeptember 1-től, a 10. évfolyam elejétől megkezdődik 

tanulóink 2 éves szakirányú oktatása, amikor a választott szakmájuk elméletét az iskolában, 

gyakorlatát pedig gazdálkodó szervezeteknél, cégeknél, duális képzőhelyen tanulják meg, ahol a 

tanulóval munkaviszony céljából szakképzési munkaszerződést kötnek.  

Tisztelettel felhívom figyelmüket arra, hogy 9. osztályos tanulóink évfolyama az első az új 

szakképzési rendszerben, ezért javaslom a szülőknek, keressenek gyermekük számára a 

lakóhelyükhöz közeli, megfelelő szakirányú képzést biztosító gyakorlati duális képzőhelyet 

(üzemet, boltot, vendéglátóhelyet, szolgáltató céget, stb.), amely 2021. szeptember 1-i kezdéssel, 

szakképzési munkaszerződéssel vállalja gyermekük 2 éves gyakorlati képzését. 

 

Kérem, folyamatosan tájékoztassák az osztályfőnököt a duális képzőhely keresés eredményéről, 

mert legkésőbb 2021. június 30-ig az iskolának is fel kell venni a képzőhellyel a kapcsolatot. 

 

Tisztelettel ajánlom az Önök, és a Duális képzőhely figyelmébe a segítségként mellékelten 

küldött: 

- tájékoztató anyagot a szakképzési munkaszerződésről a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú 

Városi Kereskedelmi és Iparkamara összeállításában, 

- az iskolánk adataival kitöltött szakképzési munkaszerződés mintát. 

- a 3 éves szakmáink szakmajegyzék számait tartalmazó táblázatot. 

 

Érd, 2021. június 3. 
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