Nyári összefüggő szakmai gyakorlat a 10-11. évfolyamosoknak
A tanulók 2021. július 19-től (hétfő) kezdenek, melynek során az összefüggő szakmai
gyakorlat napi letételét a clastroom rendszerben rögzítik 3 héten keresztül. Oda, ahol a
távoktatás ideje alatt is dolgoztak.
A szakmai gyakorlati feladatokat, projekteket a vezető pedagógus előkészíti, közli a
tanulókkal.
Az írásos munkákat a tanulók Times román, 11-es betűnagyságban írják le, margó balra 3
cm, jobbra 2 cm, fent 3 cm, alul 2 cm, a sortávolság 1,5-ös az A/4-es lapon. Csak ebben a
formában fogadható el a munka, ha nem így készül, a tartalom sem értékelhető.
A tevékenységek, projektmunkák írásos leadása a clastroomba: 2021. augusztus 5-ig
Aki eddig a határidőig nem teljesíti szakmai gyakorlati feladatait, nem aktív részese a
gyakorlati tevékenységnek, nem teljesíti a 3 heti gyakorlatát sem. Senki ne próbálkozzon
kifogásokkal, a bentlakásos időben történő leadással. Ennek az időszaknak az igazolatlan
távolmaradása annyi idő, hogy a tanévet a szakmai gyakorlat teljesítésének hiánya miatt a
tanuló ismételni kényszerül.
2021. augusztus 9-13. között szakmai gyakorlatuk során kötelező bentlakásos
honvédelmi táborban vesznek részt a tanulók, aminek napi gyakorlati cselekményei a
tanévben tanultakhoz igazodnak.
A szakmai táborban szükséges:
-jelentkezési lap/szülői nyilatkozat
-személyazonosító igazolvány, diákigazolvány, komáromi buszbérlet, TAJ-kártya,
-ágyneműhuzat (lepedő, paplan és párna),
-tisztasági csomag (benne törölköző, zsebkendőcsomag stb.), piperecucc,
-pizsama (lánynak, fiúnak), papucs,
-az allergiásoknál a szükséges gyógyszer /semmilyen gyógyszert egymásnak nem adhatnak
át, pl. még Algopyrint sem/, levegőpumpa stb.
-alsónemű, zoknipárok, más további ruhanemű,
-melegítőruházat,
-esővédő,
-réteges, meleg ruházat,
-kadétruházat és teljes –felszerelés, surranó (senki ne jöjjön azzal, hogy nem találja),
-sportlábbeli,
-elemlámpa,
-kullancs/rovarriasztó,
-fényvédő szemüveg,
-folyadéktartó (műanyag vagy más) üveg – majd a hosszabb útra mindig legyen folyadék,
-írószer /1 toll, 1 kis jegyzetfüzet/,
Ha hiányzik a felsoroltak közül bármi, azonnal szükséges beszerezni a szemben levő
boltban.
Mindenkitől elvárjuk a rendezett, kulturált magatartást, a szakmai gyakorlat korrekt
teljesítését. Akivel nem sikerül az együttműködés, hazaküldjük, és a hátralevő idő
igazolatlanként levonódik a szakmai gyakorlatból.
Mivel a honvédelmi szakmai gyakorlat egyik fontos követelménye az összefüggő
tevékenység, másik a bentlakásos gyakorlati rész, kérjük a családok elfogadó hozzáállását: a
szülők ne kérjék el a tanulót családi jellegű elfoglaltságokra, más egyebekre, mert nem
fogunk engedélyt adni rá. A tanuló nem hivatkozhat az 50 órás közösségi szolgálatra, egyéb
munkavállalásra. Az előírások maradéktalan betartását és végrehajtását fogjuk

szorgalmazni. A kadét kötelessége, hogy vigyázzon egészségére, legyen alkalmas a
szakmai gyakorlat teljesítésére.
Ismételt tájékoztatásul írjuk, hogy a szakmai gyakorlatról az érintettek időben tájékoztatást
kaptak szóban, írásban (kempelensuli.hu, ofői e-levélben).
Kérjük a tisztelt Szülőket, hogy a július 19-től gyermeke induló szakmai gyakorlati
tevékenységét folyamatosan ellenőrizze, hogy a sikeres tanulmányi munkát követően a
szakmai gyakorlat is teljesüljön, és a következő évfolyamba léphessen.
A mellékelt Jelentkezési lapot (2. sz. melléklet) és a Szülői nyilatkozatot (1. sz.
melléklet) tessék kitölteni és feltétlen a VIII. 9-én leadni!
Minden tanulónknak sikeres szakmai gyakorlatot, kiváló munkát kívánunk.
Komárom, 2021. július 16.
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