UMOWA O PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ
Zawarta w dniu……………………………
r. między ............................................................
reprezentowanym przez ............................................................. – dyrektora szkoły, a firmą:

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

………………………………………………………………….
……………………………………..
………………………………………..
nazwa i adres zakładu, firmy

reprezentowaną przez _____________________________________________________________________
imię i nazwisko, stanowisko
W roku szkolnym .............................. w okresie od …………………………………… zostanie skierowany do Państwa
uczeń klasy ….. ....................................................................... – …………………………. w celu odbycia praktyki
zawodowej.
Praktyka przebiegać będzie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010r.
z późn. zmianami w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2010.244.1626).
Umawiające się strony ustalają co następuje:
1. Czas trwania praktyki zawodowej wynosi ........ dni roboczych (160 godzin). Dobowy wymiar godzin nie
może przekroczyć 8 godzin.
2. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z programem praktyki dołączonym do Umowy.
3. Strony ustalają, że praktyki zawodowe z uczniami z ramienia zakładu pracy nadzorować będzie:
…………………………………………………………………………………………………….
4. Opiekunem praktyk z ramienia szkoły jest ………………………………………………. tel. ……………………………….
e-mail: …………………………………………… Opiekun praktyk z ramienia szkoły ma prawo przeprowadzić
obserwację praktyki w zakładzie pracy, po uzyskaniu uprzedniej zgody zakładu pracy i w ustalonym
z zakładem pracy terminie.
5. Uczeń dokumentuje przebieg realizacji programu praktyki i frekwencję w „Dzienniczku praktyki”
(co najmniej tematy realizowanych zadań zawodowych).
6. Opiekun ze strony firmy potwierdza frekwencję, dokonuje tygodniowej oceny zaangażowania ucznia,
oceny końcowej i wpisuje krótka opinię o uczniu po skoczniu praktyki.
7. Forma zajęć ma charakter nieodpłatny (dotyczy obydwu stron).
8. Uczniowie posiadają aktualne badania lekarskie i są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych
wypadków w ramach ubezpieczenia zbiorowego klasy.
9. Szkoła nie ponosi kosztów z tytułu odbywania przez uczniów praktyk zawodowych w zakładzie pracy
oraz przejazdu uczniów środkami komunikacji publicznej.
10. Zakład pracy zapewnia warunki materialne do realizacji praktyki zawodowej a w szczególności:
1) Stanowiska szkoleniowe wyposażone w niezbędne urządzenia, sprzęt, narzędzia, materiały
i dokumentacje techniczną z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tym
zakresie
2) Pomieszczenia do bezpiecznego przechowywania odzieży i obuwia roboczego oraz środków
ochrony indywidualnej
3) Dostęp do pomieszczeń higieniczno – sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno – bytowych
11. Zakład pracy przed rozpoczęciem praktyki zawodowej zapozna uczniów z organizacją pracy,
regulaminem pracy, w szczególności w zakresie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy oraz
przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
12. Zakład niezwłocznie powiadomi szkołę w razie naruszenia przez ucznia obowiązującego w zakładzie
pracy regulaminu pracy.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

___________________________________
podpis dyrektora szkoły

____________________________________

____________________________________
podpis przedstawiciela jednostki przyjmującej

______________________________________

