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A 2019-es nyári összefüggő szakmai gyakorlati időre
vonatkozó információk
A gyakorlat ideje: 2019. június 17. - 2019. július 12.
A gyakorlat napi időbeosztása: 8:00-tól 15:30-ig (félórás ebédszünettel)
Lehetőségek: A 2019. június 17-től július 12-ig tartó nyári összefüggő szakmai gyakorlat ideje
alatt, a helyben megvalósítandó gyakorlati részek idején, a kollégiumban szállást biztosítunk
tanulóinknak. A kollégiumban nem kötelező a szállás igénybevétele, a tanulók bejárósként is
érkezhetek reggelente a gyakorlatra (érkezés 7:45-re). Az ebédet a szakmai gyakorlat ideje
alatt a saját étkezőnkben oldjuk meg, az mindenki számára biztosított, ahogyan év közben is.
A reggeli és a vacsora választható, de előre le kell egyeztetni június 3-ig!
A gyakorlat alatt vasárnapi beköltözésre nincsen lehetőség, a gyakorlatra hétfőn reggel
érkezhetnek!
A gyakorlatot követően, az adott napokon, a tanulóknak nincs kötelezettségük a
kollégiumban, így kimenőre mehetnek 21:00-ig. Azok a tanulók, akik a kollégiumban alszanak
a gyakorlat alatt, azoknak ugyanúgy 22:00-kor van lámpaoltás. A bejárósok a gyakorlatot
követően idejükkel szabadon rendelkeznek.
Terveink szerint lesz olyan nap, amikor éjszakai gyakorlat lesz, így akkor a tanulóknak bent kell
majd, hogy maradjanak a kollégiumban, még akkor is, ha egyébként a gyakorlat ideje alatt
otthonról jönnek. Az eseti programok speciális időbeosztásáról a tanulók később kapnak
tájékoztatást.
A 10. évfolyamos tanulóknak már biztosan a gyakorlat 2. hetében lesz a Katasztrófavédelmi
gyakorlatuk. (2019. június 24-28.)
A 11. évfolyamos tanulóknak pedig a gyakorlatuk utolsó hetében, azaz július 8-12. között a
polgárőrségi külső gyakorlatuk, a lakhelyükön, vagy ahhoz a lehető legközelebbi településen
lesz megtartva. Előzetesen ennek megfelelően intézzék majd a kollégiumi étkezésük
igénylését is!
A gyakorlatban részt vevő tanulóknak nyilatkozniuk kell, hogy kérnek-e kollégiumi ellátást és
milyen étkezést kérnek a gyakorlatuk idejére.
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Étkezési lehetőségek:


Reggeli (választható, előre nyilatkozni kell)



Ebéd, mindenki számára biztosítva lesz, a szokásos menzai rendszerben



Vacsora (választható, előre nyilatkozni kell)

Az időbeosztás módosítása előfordulhat, ezt eseti jelleggel előre megtudják a tanulók. A
nyilatkozat május utolsó hetében kiosztásra kerül minden 10. és 11. évfolyamos tanulónak.
A nyilatkozatot 2019. június 3-ra minden tanulónak vissza kell hoznia és le kell adnia.

..................................................

Varga Imre
Kollégiumvezető
Békéscsaba, 2019. május 24.
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