Tájékoztató a 2018-2019 tanév nyári gyakorlatáról

Tisztelt Szülők, Diákok!
Ismét eltelt egy év, közeledik az évvége.
A szakgimnáziumi és szakközépiskolai tanulókra viszont még vár a gyakorlat.
Mint tudják, ennek egybefüggő letöltése a tanuló továbbhaladásának a feltétele.
Diákjaink évfolyamonként különböző óraszámban és különböző gyakorlati helyeken a
tantervi előírásnak megfelelően kezdik meg a gyakorlatukat 2019.06. 17.-én.
Minden gyakorlati helyen a gyakorlat megkezdése előtt munka-, baleset- és tűzvédelmi
oktatásban részesülnek a tanulók.
Osztályonként /évfolyamonként ismertetem önökkel a gyakorlatról a tudnivalókat.
Osztályonként találnak egy táblázatot, melyben név szerint megtalálható, hogy melyik tanuló
hol és mikor van gyakorlaton.

A 9/C osztály tanulói 70 óra gyakorlatot teljesítenek összesen ,napi hét órában.
A gyakorlat a Vác Város Önkormányzat Idősek otthona Arany János út 1. és a Rádi u.
48.szám alatti telephelyén lesz.
10/A osztály tanulói több helyszínen teljesítenek gyakorlatot.
A gyakorlati helyek a következőek:


Jávorszky Ödön Kórház Vác, Argenti Döme tér 1-3 Szakrendelő

Összesen :70 óra(napi 7 óra)
Első nap 8 órakor a kórház tanácstermében munka és baleset védelmi oktatás lesz.
 Viktor Speciális Otthon Váci Telephelye, Vác ,Naszály út 31.
A gyakorlat ideje összesen 35 óra (napi hét óra)
A tanulók délelőtt 7 -14 óráig lesznek gyakorlaton.
Első nap is hét órára kell érkezni.
 Bölcsődei gyakorlat
Vác Város Önkormányzat Bölcsődéi
Vác ,Kölcsey út 4
A gyakorlat első napján a tanulók a bölcsődében 8 órakor munka, baleset és tűzvédelmi
oktatásban részesülnek.
A gyakorlati idő összesen 35 óra (napi 7 óra)

10/C osztály
Az osztály tanulói 105 órát Szociális otthonban és 35 órát fogyatékos ellátást nyújtó
intézményben lesznek gyakorlaton. (napi 7 órában)

A gyakorlati helyek a következőek:
 Idősek Otthona Vác, Burgundia út 9-11.
 Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye Vác, Kölcsey u.4
A gyakorlat az idősek otthonában 7-14 óráig, a fogyatékos ellátás gyakorlat 8-15 óráig tart.
11/A és a 11/B osztályok gyakorlata
A gyakorlat helye: Jávorszky Ödön Kórház Vác , Argenti Döme tér 1-3
A gyakorlat 2019.06.17.-2018.07.12.-ig tart, reggel 7-14 óráig.
Összesen 140 óra (napi 7 óra)
A diákok hetente más osztályon a kórházi gyakorlati oktatásvezető által elkészített beosztás
szerint töltik a gyakorlatukat.
A gyakorlat első napján 7 órakor a kórház tanácstermében munka és baleset védelmi oktatás
lesz. Az oktatásra mindenki munkaruhában és pontosan jelenjen meg.

Kérek minden diákunkat, hogy a gyakorlatra pontosan,
munkaruhában, ( lányok
körömlakk,műköröm nélkül) érkezzenek.
A gyakorlattal kapcsolatos kérdésekkel, esetleges problémákkal az iskola telefonszámán (0627 315 153 vagy a 06 30 686 18 71 számon valamint a következő email címen érhetnek el:
dkiralyerika69@gmail.com
Kívánok mindenkinek hasznos,
pihenést,tartalmas nyarat .
Dallosné Király Erika
gyakorlati oktatásvezető

eredményes gyakorlatot, majd a gyakorlat után jó

