Foglalkozási napló
a nyári összefüggő szakmai gyakorlatról
………………. osztály

____________________________________
nyári összefüggő szakmai gyakorlat oktatásához
(OKJ száma: ………………………….)

A napló vezetéséért felelős: ...................................................................

A napló megnyitásának dátuma: .............................................................
A napló lezárásának dátuma: ..................................................................
Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
9700 Szombathely, Ernuszt Kelemen u. 1. - Tel.: 94/512-420
e-mail: mail.hermanisk@gmail.com – web: http://hermanszombathely.hu/
OM azonosító: 036 757

Összesített tanulói névsor
sor

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

A tanuló neve

Az elméleti képzést végző iskola
Herman Ottó Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium
Herman Ottó Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium
Herman Ottó Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium
Herman Ottó Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium
Herman Ottó Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium
Herman Ottó Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium
Herman Ottó Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium
Herman Ottó Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium
Herman Ottó Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium
Herman Ottó Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium
Herman Ottó Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium
Herman Ottó Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium
Herman Ottó Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium
Herman Ottó Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium
Herman Ottó Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium
Herman Ottó Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium

Haladási napló
Sorszám
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Év,
hó, nap

Időtartam
(-tól –ig)

Modul/Tantárgy/Tevékenység megnevezése

Hiányás
(óra)

Oktató
aláírása

Haladási napló
Sorszám
21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

.32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Év,
hó, nap

Időtartam
(-tól –ig)

Modul/Tantárgy/Tevékenység megnevezése

Hiányás
(óra)

Oktató
aláírása

A tanulók adatai
Név:
Lakcím:
Végzettség:
Változás:
1.

Szül. hely, idő:
Telefon:
Anyja neve:

Megjegyzések:

Név:
Lakcím:
Végzettség:
Változás:
2.

Szül. hely, idő:
Telefon:
Anyja neve:

Megjegyzések:

Név:
Lakcím:
Végzettség:
Változás:
3.

Szül. hely, idő:
Telefon:
Anyja neve:

Megjegyzések:

Név:
Lakcím:
Végzettség:
Változás:
4.

Megjegyzések:

Szül. hely, idő:
Telefon:
Anyja neve:

A tanulók adatai
Név:
Lakcím:
Végzettség:
Változás:
5.

Szül. hely, idő:
Telefon:
Anyja neve:

Megjegyzések:

Név:
Lakcím:
Végzettség:
Változás:
6.

Szül. hely, idő:
Telefon:
Anyja neve:

Megjegyzések:

Név:
Lakcím:
Végzettség:
Változás:
7.

Szül. hely, idő:
Telefon:
Anyja neve:

Megjegyzések:

Név:
Lakcím:
Végzettség:
Változás:
8.

Megjegyzések:

Szül. hely, idő:
Telefon:
Anyja neve:

A tanulók adatai
Név:
Lakcím:
Végzettség:
Változás:
9.

Szül. hely, idő:
Telefon:
Anyja neve:

Megjegyzések:

10. Név:
Lakcím:
Végzettség:
Változás:

Szül. hely, idő:
Telefon:
Anyja neve:

Megjegyzések:

11. Név:
Lakcím:
Végzettség:
Változás:

Szül. hely, idő:
Telefon:
Anyja neve:

Megjegyzések:

12. Név:
Lakcím:
Végzettség:
Változás:
Megjegyzések:

Szül. hely, idő:
Telefon:
Anyja neve:

A tanulók adatai
13. Név:
Lakcím:
Végzettség:
Változás:

Szül. hely, idő:
Telefon:
Anyja neve:

Megjegyzések:

14. Név:
Lakcím:
Végzettség:
Változás:

Szül. hely, idő:
Telefon:
Anyja neve:

Megjegyzések:

15. Név:
Lakcím:
Végzettség:
Változás:

Szül. hely, idő:
Telefon:
Anyja neve:

Megjegyzések:

16. Név:
Lakcím:
Végzettség:
Változás:
Megjegyzések:

Szül. hely, idő:
Telefon:
Anyja neve:

Igazolólap és értékelés
nyári összefüggő szakmai gyakorlatról
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Gyakorlati hely megnevezése és címe: .............................................................................................................................
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A gyakorlat alatt betöltött munkakörök pontos megjelölése és időtartama: .....................................................................
...........................................................................................................................................................................................
A gyakorlat alatt milyen beosztásban dolgozott (önállóan, beosztva stb.): ......................................................................

A gyakorlat vezetőjének értékelése a tanuló magatartását, szorgalmát, szakmai hozzáállását és teljesítményét illetően
( megfelelő értékelést, kérjük x-szel jelölje):
nem
megfelelő

megfelelő

jó

kiváló

magatartás, munkahelyi fegyelem
pontos megjelenés
szakmai érdeklődés, hozzáállás
munkavégzés, szakmai szorgalom
Egyéb megjegyzések: .......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

Kelt: ..........................................................
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Munkavédelmi-, balesetvédelmi,
tűzvédelmi napló

a nyári összefüggő szakmai gyakorlathoz

Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
9700 Szombathely, Ernuszt Kelemen u. 1. - Tel.: 94/512-420
e-mail: mail.hermanisk@gmail.com – web: http://hermanszombathely.hu/
OM azonosító: 036 757

Kijelentem, hogy az alábbiak szerint a nyári összefüggő szakmai gyakorlat során végzett tevékenységekkel
kapcsolatos munkavédelmi, balesetvédelmi és tűzvédelmi felkészítésen részt vettem.
• Munkavédelmi törvény rövid áttekintése, munkavédelmi hierarchia
• Munkavédelemmel kapcsolatos fogalmak
• Munkaadói, munkavállalói jogok és kötelezettségek
• Általános magatartási szabályok, MVSZ
• Munkavégzés személyi és tárgyi feltételei
• Teendők baleset esetén
• Munkahelyi veszélyforrások
• Elsősegélynyújtásra vonatkozó szabályok
• Egyéni védőeszközök használata
• Közlekedés, anyagmozgatás, anyagtárolás szabályai
• Munkavédelmi érdekképviselet, érdekegyeztetés
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A felkészítés/oktatás helyszíne: ............................................................................................
A felkészítés/oktatás időpontja: ...........................................................................................
A felkészítést/oktatást végző személy neve: ........................................................................
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az oktatást végző aláírása

