
Tisztelt Szülő/Gondviselő! 

 

Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Technikum és Kollégium 10-11. évfolyamos 
szakgimnáziumi osztályos tanulóinak a Szakképzési kerettanterv szerint összefüggő szakmai 
gyakorlatot kell teljesíteniük. 

A szakmai gyakorlat óraszáma mindkét évfolyamon: 70 óra (2 x 35 óra) 

A szakmai gyakorlat a következők szerint valósul meg: 

10. évfolyam: 70 óra: 

 35 óra iskolai keretek között- rendvédelmi tábor- 2021. június 16-29. között. 
 35 óra iskolai keretek között- katasztrófavédelmi összefüggő szakmai gyakorlat- 2021. 

június 16-29. között. 
11. évfolyam: 70 óra 

 35 óra iskolai keretek között- rendvédelmi tábor- 2021. június 16-29. között. 
 35 óra iskolai keretek között- rendőrségi gyakorlat- 2021. június 16-29. között. 

 

A szakmai gyakorlat ideje alatt a tanulók az utazást egyénileg oldják meg! 

2021. június 16-29. közötti időszakra intézményünk lehetőséget biztosít a kollégiumi ellátásra, 
melynek igénybevételéről a szülőnek nyilatkoznia kell. (A nyilatkozat a másik oldalon 
található.) 

A szakmai gyakorlat idejére (2021.június 16-29.) a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit 
Kft.-nél ebédet illetve teljes napi étkezést (napi 4-szeri étkezést) igényelhet a tanuló, a 
következő térítési díjakkal: 

• Csak ebéd: 990 Ft/fő/nap. 
• 4-szeri étkezés (reggeli, tízórai, ebéd, vacsora): 1883 Ft/fő/nap. 

 

Az étkezés igényléséről a szülőnek nyilatkoznia kell! (A nyilatkozat a másik oldalon található.) 

Az étkezési díj kifizetése átutalás alapján fog történni. Minden tanuló, aki rendelt étkezést a 
szakmai gyakorlat idejére, egy e-mailt fog kapni Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 
Központi Konyhájától, melyben megadják, hogy milyen számlaszámra mekkora összeget kell 
utalni. Az utalás elmulasztása esetén a tanuló nem kap ebédet! 

 

 

 

Derecske, 2021. május 21. 

  



NYILATKOZAT 

 

 
Tanuló neve: ..............................................................................................................  

Tanuló osztálya: ........................................................................................................  

Szülő/gondviselő neve: .............................................................................................  

Szülő email címe: ......................................................................................................  

Alulírott szülő, a Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Technikum és Kollégium szakmai 
gyakorlatával kapcsolatosan az alábbiakról nyilatkozom: 

 

A szakmai gyakorlat ideje alatt (2021. június 16-29. között) gyermekem részére kollégiumi 
ellátást 

 

Kérek    Nem kérek1 

 

A szakmai gyakorlat ideje alatt (2021. június 16-29. között) gyermekem részére étkezést a 
következő napokra kérek2: 
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A nyilatkozatot legkésőbb 2021. május 25. keddig juttassa el az osztályfőnöknek! 

 

 

Derecske, 2021.  ................................................  

 

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

 szülő aláírása 

                                                           
1 A megfelelő aláhúzandó. 
2 A táblázat megfelelő rublikájába tegyen X-et! 


