ELADÓ KÉPZÉS
Értékelőlap az összefüggő szakmai gyakorlatról
szakközépiskola 9. évfolyam (eladó képzés)
A vállalat (intézmény) nevének és telephelyének pontos megjelölése:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Igazoljuk, hogy ................................................................... (név) 1/9.e; 1/9.f; 2/10.e;
2/10.f

(bekarikázandó)

osztályos szakközépiskolai tanuló .................................... -

tól .................................... -ig terjedő időben az előírt összefüggő szakmai gyakorlatát
vállalatunknál (intézményünknél) elvégezte.
Fenti időben az alábbi munkaterületekre nyert betekintést:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Gyakorlati munkájának értékelése: jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen (a
megfelelő minősítést jelző szó aláhúzandó).
A tanuló munkájának szöveges értékelése:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Az értékelő lapot kérjük a gyakorlat befejezését követően az iskolába eljuttatni
szíveskedjék!
Kelt.: …………………......, 2020. év ..................... hó ....... nap.

p.h.
.....................................................
vállalati gyakorlati oktatási felelős

Az összefüggő szakmai gyakorlaton résztvevő tanulók munkájának minősítési
rendszere

Kérjük, hogy az értékelő lapon a minősítési fokozat megjelölése mellett a tanuló
munkájának szöveges értékelésére is térjenek ki.
Az egyes minősítési fokozatokba való besorolás szempontjai a következők:
a./ "Jeles" a tanuló minősítése, ha
munkáját kifogástalanul végezte el; jól beilleszkedett a vállalati kollektívába;
feladatait a vállalati előírásoknak megfelelően, rendszeresen hibátlanul és
tetszetős formai kivitelezéssel, szolgálatkészen és lelkiismeretesen oldotta meg;
szakmai érdeklődése figyelemreméltó volt a gyakorlati foglalkozások idején,
különös tekintettel a többoldalú tevékenységek végzése során az összefüggések
keresésére és felismerésére.
b./ "Jó" a tanuló minősítése, ha
munkáját esetenként kisebb hiba előfordulásokkal végezte el, de egyebekben
teljesítette a fenti a./ pontban előírt követelményeket.
c./ "Közepes" a tanuló minősítése, ha
a fenti a./ pontban előírt követelményeket általában teljesítette, de többszöri
ismétlődéssel kifogások merültek fel munkavégzésével és magatartásával
kapcsolatban, s a megengedett határon belül igazolatlan késései vagy
mulasztásai voltak.
d./ "Elégséges" a tanuló minősítése, ha
kevés érdeklődést tanúsított az összefüggő gyakorlati foglalkozások iránt,
munkáját szakmai tartalom, a formai kivitelezés, a magatartás és a gyakorlati
foglalkozásokon való részvétel vonatkozásában egyaránt általában kifogásolható
módon, de még elfogadhatóan végezte el.
e./ "Elégtelen" a tanuló minősítése, ha
az előírt követelményeket nem teljesítette, munkavégzése elfogadhatatlan.

