UMOWA O PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ
zawarta w dniu ……………………………… w Zgorzelcu pomiędzy: (nazwa i adres zakładu pracy)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowaną przez:………………………………………...………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy Podmiotem przyjmującym uczniów na praktykę zawodową,
a Zespołem Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu (ul. Francuska 6, 59 – 900 Zgorzelec) reprezentowanym
przez: Dyrektora Szkoły, Monikę Listwan, zwaną w treści umowy Szkołą, o następującej treści:
§1
Szkoła oświadcza, że kieruje do Podmiotu przyjmującego na praktykę zawodową (imię i nazwisko
ucznia/uczniów) …………………………………………………………. klasy …………. Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych w Zgorzelcu, w zawodzie technik………………………………………………
(symbol cyfrowy zawodu ………………).
Nazwisko i imię opiekuna praktyk z ramienia zakładu pracy …………………………………………..
numer telefonu: ...................................................
Nazwisko i imię opiekuna praktyk z ramienia szkoły: wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego Monika
Tymińska, numer telefonu: 75 77 52 393 wew. 220
§2
Podmiot przyjmujący na praktykę zawodową zobowiązuje się do przeprowadzenia praktyki zawodowej
dla ucznia/uczniów, o którym mowa w § 1 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dn. 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2017, poz. 1644).
§3
Praktyka zawodowa odbywać się będzie w roku szkolnym ……………….. i będzie realizowana w wymiarze
4 tygodni (160 godz.), w terminie:………………………………………..
§4
Praktyka zawodowa będzie przeprowadzona zgodnie z programem praktyki zawodowej, stanowiącym
załącznik Nr 1 do umowy.
§5
Uczniowie nie będą mieli prawa do wynagrodzenia za prace wykonywane w ramach praktyki zawodowej.
§6

1. Szkoła kierująca uczniów na praktykę zawodową:
a. nadzoruje realizację praktyki zawodowej,
b. współpracuje z Podmiotem przyjmującym uczniów na praktykę,
c. akceptuje wyznaczonego opiekuna praktyki zawodowej.

2. Szkoła zapewnia uczniom odbywającym praktykę zawodową ubezpieczenie od następstw
nieszczęśliwych wypadków.
§7

1. Szkoła powierza podmiotowi przyjmującemu uczniów na praktykę przetwarzanie danych osobowych
uczniów realizujących praktyki zawodowe na podstawie niniejszej umowy.

2. Podmiot przyjmujący uczniów na praktykę jest zobowiązany i upoważniony do przetwarzania
powierzonych mu danych osobowych wyłącznie do celów należytego wykonania umowy i wyłącznie w
zakresie wynikającym z jej treści i nie może bez pisemnej, wyraźnej zgody szkoły powierzyć innemu
podmiotowi przetwarzania danych osobowych powierzonych mu przez szkołę.

3. Podmiot przyjmujący uczniów na praktykę zobowiązuje się zachować w tajemnicy powierzone
mu do przetwarzania dane osobowe oraz zobowiązuje się, aby osoby zatrudnione u niego
przy przetwarzaniu danych osobowych, złożyły na piśmie zobowiązanie do zachowania w tajemnicy
tych danych, zarówno w czasie trwania zatrudnienia jak też po jego ustaniu.
§8

1. Podmiot przyjmujący uczniów na praktykę:
a. zapewni warunki do realizacji praktyki zawodowej, a w szczególności: stanowisko szkoleniowe
wyposażone w urządzenia i materiały, uwzględniające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz dostęp do urządzeń higieniczno – sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno – bytowych,

b. zapozna uczniów z organizacją pracy, regulaminem pracy w szczególności w zakresie przestrzegania
porządku

i

dyscypliny
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i higieny pracy,

c. wyznaczy opiekuna praktyki zawodowej, który będzie nadzorował przebieg praktyki,
d. w razie wypadku podczas praktyki zawodowej sporządzi dokumentację powypadkową,
e. powiadomi szkołę o naruszeniu przez uczniów regulaminu pracy.
2. Praktyka zakończy się oceną i opinią wystawioną przez opiekuna praktyki w dzienniku praktyk ucznia
najpóźniej w ostatnim dniu praktyki.
§9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej aneksu pod rygorem nieważności.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Podmiot przyjmujący na praktykę zawodową:

Szkoła:

