
            ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH  
                                        w  CHOJNIE 

 

UMOWA O PRAKTYCZNĄ NAUKĘ ZAWODU 

 

Zawarta w dniu ……………….…………..w …………………………………… , pomiędzy: 

Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Dworcowa 3, 74-500 Chojna, reprezentowanym przez Kierownika 

Szkolenia Praktycznego mgr Agnieszką Jabłońską 

a  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa i adres jednostki przyjmującej) 

 

reprezentowanym przez ……………………….………………………………………………………..……………… 
(imię i nazwisko osoby upoważnionej) 

 

§1 

I. Umawiające się strony ustaliły co następuje: 

 

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  w Chojnie kieruje 

 

ucznia/uczennicę…………………………………………………..................................................................... 
(imię i nazwisko ucznia, klasa) 

 

w terminie  ……………………… do …………………… w roku szkolnym  20…../20….. 

 

w zawodzie  ...................................................................................................   na praktykę  zawodową. 

 

2. Praktyka zawodowa będzie odbywać się na podstawie programu nauczania dla danego zawodu 

dopuszczonego do użytku w  szkole przez Dyrektora Szkoły. Program stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

3. Dobowy wymiar godzin praktyk zawodowych uczniów wynosi  8 godzin.  

 

§2 

 

II. Szkoła zobowiązuje się do: 

 

1. Sprawowania nadzoru nad realizacją programu nauczania. 

2. Stałej współpracy z Zakładem Pracy w związku w realizacją praktyk zawodowych, właściwego ich przebiegu 

i bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

§3 

III. Zakład pracy zobowiązuje się do sprawowania nadzoru nad osobami odbywającymi praktykę oraz zapewnienia 

warunków niezbędnych do jej przeprowadzenia, a w szczególności: 

 

1. Zapewnienia odpowiednich stanowisk pracy wyposażonych w niezbędne urządzenia, sprzęt, narzędzia, 

materiały i dokumentację techniczną uwzględniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. 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. 

3. Zapewnienie środków ochrony indywidualnej oraz środków higieny osobistej przysługujących na danym 

stanowisku pracy. 

4. Zapewnienie pomieszczeń do przechowywania odzieży  i obuwia roboczego oraz środków ochrony 

indywidualnej. 

5. Dostęp do urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń socjalnych. 
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§4 

IV. Uczniowie kierowani przez Szkołę na odbycie praktyki zawodowej w Zakładzie Pracy zobowiązani są do 

posiadania: 

1. Dzienniczka praktyki zawodowej. 

2. Odzieży, obuwia zmiennego, środków ochronny indywidualnej, o ile zgodnie z odrębnymi przepisami mają 

być stosowane na danym stanowisku pracy. 

3. Uczniowie zobowiązani są do stosowania się do poleceń służbowych wydawanych przez osobę szkolącą, 

opiekuna lub ich przełożonych zgodnie z przepisami wewnętrznymi. 

4. 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.  

5. Uczeń posiada aktualne ubezpieczenie od następstw  nieszczęśliwych wypadków.  

 

§5 

 

Umowa zostaje zawarta  na czas odbywania przez ucznia praktyki  zawodowej. 

§6 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym umową mają zastosowanie przepisy: 

- art.70 ust.2 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r.  Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi 

zmianami), 

- Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2002 r. 

Nr 113, poz. 988 z późniejszymi zmianami), 

- Kodeks Pracy. 

 

§7 

 
Umowa została zawarta w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 

1. Szkoła, 

2. Zakład pracy, 

3. Uczeń. 
…………………..…………… 

                       (podpis praktykanta) 

 

.…...…..………………… 

      ( pieczęć szkoły) 

 

                                                   

 

 

…………………………………………                ………..…………...……………… 
(podpis przedstawiciela jednostki kierującej)                                               (podpis przedstawiciela 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) 
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