ÚTMUTATÓ
A FOGLALKOZÁSI NAPLÓ KITÖLTÉSÉHEZ

A duális képzésben résztvevő gazdálkodó szervezetek a tanulószerződés megkötésével vállalják,
hogy az adott szakképzéseknek megfelelő kerettanterv szerint folytatják a tanulók gyakorlati
képzését.
A szakképzési kerettantervek tartalmazzák a szorgalmi időszakban elsajátítandó tantárgyakat,
azok témaköreit, a hozzárendelt óraszámokat, továbbá a szorgalmi időszakon kívüli,
meghatározott óraszámban kötelezően teljesítendő összefüggő nyári szakmai gyakorlatok
tartalmát.
A foglalkozási napló vezetésének kötelező tartalmi elemei: az elvégzett szakmai tevékenységek
leírása tantárgyanként, valamint az ezekre fordított idő, a tanulók értékelése, részvétele és
mulasztása a gyakorlati képzés során.
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat
arányának a teljes képzési idő során teljesülnie kell.
A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám
pedig ajánlás.
A kerettantervekben a szorgalmi időszakra meghatározott óraszámok az az éves kötelező
óraszám 90 %-a. Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról és
óraszámáról a szakképző iskola szakmai programjában rendelkezik.
A foglalkozási naplót a gyakorlati képzést folytató szervezeteknek be kell mutatnia, az
ellenőrzések kapcsán, az elméleti képzést nyújtó szakképző intézmények, a kamara, illetve a
NAV munkatársai számára.
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A foglalkozási napló segédletek az iskolai rendszerű szakközépiskolai képzés esetében, az
alábbiak szerint készültek:


szakközépiskolai képzés közismereti oktatással: 1/9; 2/10; 3/11 évfolyamokra



szakközépiskolai képzés közismereti oktatás nélkül: 1. és 2. évfolyamokra



szakképesítés-ráépülések esetében: 1. évfolyamra



rész-szakképesítés esetében: sni 2 évfolyamos tanulásban akadályozott kerettanterv 9.
és 10. évfolyamokra

A foglalkozási napló segédletek az iskolai rendszerű szakgimnáziumi képzés esetében, az alábbiak szerint
készültek:



egy évfolyamos szakképzés szerint: 5/13. évfolyamra



két évfolyamos szakképzés szerint: 1/13 valamint 2/14 évfolyamokra

Összefüggő szakmai gyakorlat
A foglalkozási naplóban meghatározott óraszám a nyári gyakorlat egészére vonatkozik, annak
részletezése nélkül, amelynek keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell, a
tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. A foglalkozási naplókban kialakított óraszám
ajánlásnak tekinthető!
A foglalkozási naplókat az 56/2016. (VIII. 19.) FM rendeletben kiadott a földművelésügyi
miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei és a 30/2016.
(VIII. 31.) NGM rendeletben kiadott kerettantervek szerint szeretnénk megszerkeszteni.

