ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4
IM. PIOTRA LATOSKI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
 ul. Lwa Tołstoja 13, 41-709, Ruda Śląska
 (32) 242-16-28,  (32) 242-04-67
NIP: 641 19 16 005, REGON: 000024070
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UMOWA O PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ

W dniu …………………………....………………….pomiędzy
Zespołem Szkół Nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej ul. Tołstoja 13
reprezentowanym przez dyrektora Henryka Markowskiego, a Zakładem/Instytucją:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez ………………………………………………………………………………………………………………………
zawarta umowa następującej treści:
w roku szkolnym ……………………………………………… Zespół Szkół Nr 4 kieruje do w/w Zakładu/Instytucji
w terminie od ………………………….………………...…… do ……………….….……...……………….……. uczniów klasy III
Technikum Nr 4 wg imiennego wykazu w celu odbycia miesięcznej praktyki zawodowej.

Lp.

Imię i nazwisko

Zawód

Praktyka zawodowa będzie przebiegać zgodnie z ustalonym programem stanowiący, wraz z
imiennym wykazem uczniów i zawierającym wymagane przez jednostkę przyjmującą dane
personalne - załącznik do niniejszej umowy.
Realizując postanowienia wynikające z Rozporządzenia MEN w sprawie praktycznej nauki
zawodu z dnia 22 lutego 2019r. (Dz.U. 2019 poz. 391) oraz Rozporządzenie MEN w sprawie
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych z dnia 22 lutego 2019 r.
(Dz.U. 2019 poz. 373) strony ustalają co następuje:

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

4.
5.

§1
Praktyka odbywa się pod kierunkiem opiekunów wyznaczonych przez zakład.
Osoby, o których mowa w pkt. 1 odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów w zakładzie.
Dobowy wymiar godzin praktyk zawodowych uczniów wynosi 8 godzin.
Nadzór pedagogiczny nad przebiegiem praktyk sprawuje Kierownik Szkolenia Praktycznego
Szkoły.
Uczniowie odbywający praktykę zawodową są ubezpieczenie przez Szkołę od następstw
nieszczęśliwych wypadków.
§2
Zakład prowadzi ewidencję obecności uczniów.
Zakład pracy zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia bhp.
Zakład pracy zobowiązuje się do sprawowania nadzoru nad osobami odbywającymi praktykę
oraz zapewnienia warunków niezbędnych do jej przeprowadzenia, a w szczególności:
a) Zapewnienia odpowiednich stanowisk pracy wyposażonych w niezbędne urządzenia,
sprzęt, narzędzia, materiały i dokumentację techniczną uwzględniających wymagania
bezpieczeństwa i higieny pracy.
b) Zapoznanie uczniów z zakładowym regulaminem pracy, a w szczególności w zakresie
przestrzegania porządku i dyscypliny pracy oraz z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i
higieny pracy.
c) Zapewnienie środków ochrony indywidualnej oraz środków higieny osobistej
przysługujących na danym stanowisku pracy.
d) Zapewnienie pomieszczeń do przechowywania odzieży i obuwia roboczego oraz środków
ochrony indywidualnej.
e) Dostęp do urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń socjalnych.
Po zakończeniu praktyki, opiekun z ramienia Zakładu ocenia przebieg praktyki według
załączonej Karty Oceny Ucznia.
W razie wypadku, należy niezwłocznie powiadomić Szkołę i dostarczyć opinię lekarską, a w
przypadku prowadzenia dochodzenia powypadkowego zapewnić udział przedstawiciela
Szkoły.

§3
1. Uczniowie kierowani przez Szkołę na odbycie praktyki zawodowej w Zakładzie Pracy
zobowiązani są do posiadania:
a) Dzienniczka praktyki zawodowej.

b) Odzieży, obuwia zmiennego, środków ochronny indywidualnej, o ile zgodnie z odrębnymi
przepisami mają być stosowane na danym stanowisku pracy.
c) Uczniowie zobowiązani są do stosowania się do poleceń służbowych wydawanych przez
osobę szkolącą, opiekuna lub ich przełożonych zgodnie z przepisami wewnętrznymi.
d) Strony wobec siebie nie będą rościć żadnych zobowiązań finansowych z tytułu
organizowanej praktyki gdyż wynagrodzenie za odbytą praktykę praktykantom nie
przysługuje. Zakład Pracy organizuje i realizuje praktyki bezpłatnie.
e) Uczeń posiada aktualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
§4
1. Umowa zostaje zawarta na czas odbywania przez ucznia praktyki zawodowej.
§5
Umowa została zawarta w trzech jednobrzmiących egzemplarzach:
1. Szkoła,
2. Zakład pracy,
3. Uczeń.
W przypadku nie dotrzymania warunków niniejszej umowy, stronom przysługuje prawo rozwiązania
umowy ze skutkiem natychmiastowym.

……………………...…………………………………

……………………...…………………………………

(podpis i pieczątka jednostki kierującej)

(podpis i pieczątka jednostki przyjmującej)

Oświadczam, że egzemplarz niniejszej umowy otrzymałem/łam. Po zapoznaniu się z treścią umowy oraz obowiązkami i uprawnieniami wynikającymi z
obowiązujących przepisów, przyjmuję zaproponowane mi warunki odbywania praktyki zawodowej. Równocześnie zobowiązuję się do przestrzegania
obowiązującego w zakładzie pracy regulaminu.

…………………………………………….
(data i podpis praktykanta)

