
UMOWA 

o praktykę zawodową 

 
W dniu  .........................................................................................................................................  

              Zespołem Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich, ul. Piłsudskiego 68 

pomiędzy  ..................................................................................................................................... 
(Nazwa i adres jednostki kierującej) 

 

reprezentowaną przez kierownika lub upoważnioną przez niego osobę:   

-  dyrektora szkoły 

....................................................................................................................................................... 
(Imię i nazwisko oraz stanowisko) 

z jednej strony, a: 

....................................................................................................................................................... 
(Nazwa i adres jednostki przyjmującej) 

reprezentowaną przez:   

....................................................................................................................................................... 
(Imię i nazwisko oraz stanowisko) 

z drugiej strony, została zawarta umowa treści następującej: 

                                               
W roku szkolnym  ...................................................  zostanie skierowanych do: 

 

....................................................................................................................................................... 
(Miejsce odbywania praktyki zawodowej) 

.......................  uczniów (młodociany)*  w  celu   odbycia   praktyk zawodowych w następujących  

(Liczba uczniów)  

zawodach/zawodzie.  

 

Lp. 

 

Imię i nazwisko 

 

Zawód (specjalność)* 

 

Klasa/grupa 

 

Termin/  

1. 

 
  

 

 

 

 

 

 
………………………………………………. 

praktyka  

4-tygodniowa 

2. 

 
 

   

3. 

 
 

   

 

1. Dobowy wymiar godzin zajęć nie może przekraczać: w przypadku uczniów w wieku do 16 lat –  

6 godzin, a uczniów w wieku powyżej 16 lat - 8 godzin, natomiast w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach, dla uczniów w wieku powyżej 18 lat, dopuszcza się możliwość przedłużenia dobowego 

wymiaru pracy do 12 godzin, przy zachowaniu łącznego tygodniowego wymiaru godzin.  

W uzasadnionych przypadkach wynikających ze specyfiki funkcjonowania ucznia niepełnosprawnego  

w wieku powyżej 16 lat dopuszcza się obniżenie dobowego wymiaru godzin praktyki zawodowej  

do 7 godzin.   

Praktyczna nauka zawodu może być organizowana w systemie zmianowym z tym, że w przypadku 

uczniów poniżej 18 lat nie może wypadać w porze nocnej.  

 

2. Opiekunem praktykanta ze strony zakładu pracy będzie. ………………………..  

Osobą upoważnioną do uzgadniania wszelkich spraw związanych z przebiegiem praktyki jest:  

a) ze strony Szkoły: ………………………………  

tel. kontaktowy: 41 372 34 68 lub 41 260 49 48;         e-mail: zsp3.konskie@neostrada.pl  

b) ze strony Przedsiębiorstwa: ……………………..  

tel. kontaktowy: ………………. e-mail: …………………………  

 



3. Szkoła kierująca uczniów na praktykę zawodową:  

a) przygotowuje program praktyki, który jest załączany do niniejszej umowy i zapoznaje z nim uczniów,  

b) sprawuje nadzór dydaktyczno – wychowawczy oraz organizacyjny nad przebiegiem praktyki 

zawodowej,  

c) nadzoruje realizację programu praktyki zawodowej,  

d) współpracuje z podmiotem przyjmującym uczniów na praktykę zawodową, 

e) zapewnia ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków  (nr polisy) ………   

f) akceptuje wyznaczonych opiekunów praktyk zawodowych, 

g) przygotowuje kalkulację ponoszonych przez szkołę kosztów praktyk zawodowych w ramach 

przyznanych przez organ prowadzący środków finansowych; w przypadku porozumienia pracodawcy  

i Szkoły, praktyka może być bezpłatna dla opiekunów praktykantów ze strony zakładu pracy. 

  

4. Podmiot przyjmujący ucznia na praktykę zawodową:  

a) zapewnia warunki do realizacji praktyki zawodowej a w szczególności:  

- stanowiska szkoleniowe wyposażone w niezbędne urządzenia, sprzęt, narzędzia, materiały  

  i dokumentację techniczną, uwzględniając wymagania bhp,  

- środki ochrony indywidualnej przysługujące na danym stanowisku pracy,  

- pomieszczenia do przechowywania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,  

- dostęp do urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno-bytowych,  

- nieodpłatne posiłki profilaktyczne i napoje przysługujące pracownikom na danym stanowisku pracy; 

b) wyznacza opiekuna praktyk zawodowych,  

c) zapoznaje uczniów z organizacją pracy, regulaminem pracy, w szczególności w zakresie przestrzegania 

porządku i dyscypliny pracy oraz z przepisami bhp,  

d) nadzoruje przebieg praktyki zawodowej,  

e) sporządza, w razie wypadku podczas praktyki zawodowej, dokumentację powypadkową,  

f) współpracuje ze szkołą,  

g) powiadamia szkołę o naruszeniu przez ucznia regulaminu pracy,  

h) potwierdza odbycie przez ucznia praktyki zawodowej poprzez wystawienie oceny w dzienniczku 

praktyk. Ocena praktykanta powinna być dokonana według skali: celujący (6), bardzo dobry (5), dobry (4), 

dostateczny (3), dopuszczający (2), niedostateczny (1).  

 

5. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa:  

- ustawy z dnia 7 września 1991 o Systemie Oświaty (Dz.U. z 2004, poz.256, poz. 2575 ze zm.)  

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki 

zawodu (Dz.U. z 2019 r. poz.391) 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w  

sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r. poz. 644). 

 

6. Umowa zostaje zawarta na czas realizacji praktyki zawodowej.  

7. Umowę sporządzono w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 

 

……………………………….................    ………………………………................. 

       (pieczęć zakładu, Nr NIP i REGON)                                                      (pieczęć zakładu, Nr NIP i REGON) 

                                                                            
 

 

.......................................................                                       ..................................................... 
          (podpis przedstawiciela                                                                            (podpis przedstawiciela                                                         

          jednostki kierującej)                                                                                  jednostki przyjmującej)              

 


