
 

 

 
 

 

 

SZÁNDÉKNYILATKOZAT  

Összefüggő szakmai gyakorlathoz 

 

1. GYAKORLATRA JELENTKEZŐ TANULÓ ADATAI 

Tanuló neve  

Tanuló osztálya:  

Ágazat megnevezése* 
 Informatika XIII. ágazatkód 

 Gépészet IX. ágazatkód 

Szakképesítés 

megnevezése* 

 Gépgyártástechnológiai technikus OKJ 54 521 03 

 Elektronikai technikus OKJ 54 523 02 

Értesítési cím:  

Értesítési telefonszám:  

Értesítési e-mail:  
*a megfelelő részt X beírásával jelölje! 

 

2. FOGLALKOZTATÓ ADATAI 

Cégnév/ Egyéni váll. neve:  

Székhely:  

Levelezési cím  

Adószám:  

Cégjegyzékszám / Egyéni 

váll.ig. száma 
 

Telefonszám:  

E-mail cím:  

Aláírásra jogosult neve:  

 

3. GYAKORLATI HELY ADATAI  

Megegyezik a foglalkoztató adataival  igen 

Munkahely neve:  

Pontos címe:  

Telefonszám:  

E-mail cím:  

Kapcsolattartó neve:  

 

 

Váci SzC Petőfi Sándor Gimnáziuma, Gépészeti Szakgimnáziuma 

és Kollégiuma 
OM azonosító: 203065 

2170 Aszód, Hatvani út 3. 

Telefon/fax: (28)-400-006, (28)-500-545 

E-mail: igazgato@petofi-aszod.hu 

             iskolatitkar@petofi-aszod.hu 

honlap: www.petofi-aszod.hu 

mailto:igazgato@petofi-aszod.hu
mailto:iskolatitkar@petofi-aszod.hu


 

  



 

4. FOGLALKOZTATÓI NYILATKOZAT 

 

Alulírott, mint a 2. pontban megnevezett foglalkoztató cégjegyzésre jogosult vezetője vállalom, 

hogy a Váci Szakképzési Centrum Petőfi Sándor Gimnáziuma, Gépészeti Szakgimnáziuma és 

Kollégiuma (2170 Aszód, Hatvani út 3. OM azonosító: 203065) 1. pontban megnevezett 

tanulóját a kötelező összefüggő szakmai gyakorlatának időtartamára a 2. pontban megnevezett 

munkahelyen foglalkoztatom. 

 

Ebben az esetben a kiválasztott munkahely és az iskola között Együttműködési Megállapodást 

kell kötni az összefüggő gyakorlat idejére. Ezt a megállapodást a Váci Szakképzési Centrum 

Petőfi Sándor Gimnáziuma, Gépészeti Szakgimnáziuma és Kollégiuma és a gyakorlati képzést 

felvállaló vállalkozás (mint szervezet) köti.  

 

Tudomásul veszem, hogy jelen szándéknyilatkozat csak az Együttműködési Megállapodás 

megkötése után (melyet az iskola és a képzést felvállaló vállalkozás köt meg) lesz kötelező 

mindkét fél részére. 

 

Az összefüggő gyakorlat anyagát és az elvégzendő feladatokat az egyes szakokra érvényes 

kerettantervi leírások tartalmazzák melyet a képzést felvállaló vállalkozás részére az iskola 

átadja. 

 

A gyakorlat végén a tanuló tevékenységét a képzőintézmény által összeállított szempontok 

szerint a hallgató által részemre átadott értékelőlapon határidőre értékelem. 

 

2019. …………………… 

 

 

 

 

 

…………………………….……… 

foglalkoztató képviseletében 

aláírásra jogosult személy 

(p.h.) 

 

 

 

5. TANULÓI NYILATKOZAT 

 

Alulírott, mint az 1. pontban megnevezett főiskolai hallgató nyilatkozom, hogy a kötelező 

összefüggő szakmai gyakorlatot a 2. pontban megnevezett munkahelyen kívánom letölteni. 

 

2019. …………………… 

 

 

 

 

…………………………….……… 

gyakorlatra jelentkező tanuló 


