A gazdálkodó szervezet tanulót kíván foglalkoztatni, vagy a tanuló jelentkezik a gazdálkodó szervezetnél
gyakorlatra

Gazdálkodó szervezet bejelenti igényét tanuló
gyakorlati foglalkoztatására
Területileg illetékes gazdasági kamara felé

Gazdálkodó szervezet bejelenti igényét tanuló
gyakorlati foglalkoztatására
Elméleti képzést biztosító iskola felé

Kamara szakképzési tanácsadója teljes körű tanácsadást ad és információs anyaggal látja el a képzőhely
képviselőjét, majd a kamara szakértőjével, az iskola képviselőjével és a gazdálkodó szervezettel
egyeztetve bevezető ellenőrzést szervez a gazdálkodó szervezet székhelyén vagy telephelyén.

A Kamara, ha a képzési feltételek megfelelnek,
határozatot készít a nyilvántartásba vételről

A Kamara, ha a képzés feltételei hiányosak,
ismételt ellenőrzést végezhet

A gazdálkodó és a tanuló a Tanulószerződés 4 eredeti
példányát eljuttatja a Kamarához ellenjegyzésre. (A
képző minden hó 12-ig (előleg) Bevallást nyújt be a
NAV-hoz a szakképzési hozzájárulásról (2108 sz.
nyomtatvány) költségeinek elszámolása céljából.
Együttműködési megállapodás kötése esetén az iskola
vagy a gazdálkodó az EM 3 vagy 4 eredeti példányát (az
iskola fenntartójától függően) eljuttatja a Kamarához
ellenjegyzésre.

Ha a képzés feltételei nem adottak, a Kamara
nemleges határozatot hoz

Nem köthető tanulószerződés, vagy
együttműködési megállapodás

A Kamara nyilvántartja és gondozza a tanulószerződést: a
tanácsadók látogatják a képzőhelyet, segítik a törvény
szabályozta juttatások biztosítását és az egyéb lehetőségek
kihasználását (költségelszámolás, pályázatok).

A képzés folyamatában „Köztes” ellenőrzésre kerülhet sor kamarai szakértő
bevonásával, a gazdálkodó szervezettel előzetesen egyeztetett időpontban.

Az ellenőrzésre a Kamara szakképzési tanácsadója a képzőhely-látogatások alkalmával
felkészíti a gazdálkodó szervezetet, segítséget nyújt.

Ha a képzőhelyen minden személyi és tárgyi feltétel, valamint minden képzéssel
kapcsolatos dokumentáció rendben van, akkor a Kamara a Köztes ellenőrzésről
Határozatot állít ki.

A duális képző (tárgyhót követő hó 12-ig) benyújtja a NAV-hoz a szakképzési
hozzájárulás elszámolását, ennek megfelelően vagy visszaigénylő pozícióba kerül,
vagy még befizetési kötelezettsége lesz, az éves elszámolásban sikeres szakmai vizsgát
tett tanulószerződéses tanulója után sikerdíjat is elszámolhat.
További információ a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési munkatársaitól:
94/506-644

