ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 w Nowym Sączu; 33-300 Nowy Sącz, ul. Św. Ducha 6
tel. 18 443 78 96; fax 18 449 60 88; www.zsnr4.net

…………...…………………………………

………………………………………

Pieczęć Szkoły

Pieczęć Zakładu

Umowa
o praktyczną naukę zawodu realizowaną
w formie praktyki zawodowej
(zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu na podstawie
art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949))

zawarta w dniu ...………..… między Zespołem Szkół nr 4 w Nowym Sączu
zwanym w dalszej części umowy „Szkołą”, reprezentowaną przez Dyrektora Szkoły – Pana Zenona Ćwika
a …………………….………………………………………………………………………………………………….…..………………………..……………………
zwanym w dalszej treści umowy „Zakładem”, reprezentowanym przez …………………………….…………………………………..…
§1
1. W roku szkolnym ........…... Szkoła skieruje niżej wymienionych uczniów klasy III Technikum kształcącego
w zawodzie technik ................................................……......... do Zakładu w celu odbycia praktyki zawodowej.
Lp.

Nazwisko i imię

1.
2.
3.

2. Praktyka zawodowa odbywać się będzie od ..... do ...... tj. 20 dni roboczych 20 dni x 8 godzin = 160 godzin)
3. Miejsce odbywania praktyki (adres, telefon): ……………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
§2
Praktyka zawodowa realizowana będzie zgodnie z programem nauczania dla zawodu technik ………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
§3
1. Opiekunem uczniów ze strony Zakładu będzie: …………………………………………………………………………..…
tel …………………………..…………… email:……………..……….……………………
2. Opiekun uczniów:
1)

posiada/ nie posiada* przygotowanie pedagogiczne

2) posiada/nie posiada* tytuł mistrza
*niepotrzebne skreślić
§4
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Prawa i obowiązki stron oraz zasady odbywania przez uczniów praktycznej nauki zawodu określają przepisy zawarte
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu na
podstawie art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949).
§5
1. Szkoła w szczególności:
1) akceptuje wyznaczoną osobę jako opiekuna praktyk zawodowych,
2) nadzoruje realizację programu praktycznej nauki zawodu,
3) współpracuje z zakładem pracy przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu,
4)

zapewnia ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.

2. Zakład w szczególności:
1) zapewnia warunki materialne do realizacji praktycznej nauki zawodu,
2)

zapoznaje uczniów z organizacją pracy, regulaminem pracy, w szczególności w zakresie przestrzegania
porządku i dyscypliny pracy, oraz z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

3)

umożliwia kontrolę praktyki zawodowej,

4) współpracuje ze szkołą, powiadamia szkołę o naruszeniu przez ucznia regulaminu pracy,
5)

sporządza w razie wypadku podczas praktycznej nauki zawodu, dokumentację powypadkową,

6) wyznacza opiekuna praktyki.
§6

1. Przebieg realizacji praktyki zawodowej podlega udokumentowaniu w dzienniczku praktyki zawodowej.
2. Końcową ocenę z praktyk zawodowych ustala opiekun praktyk zawodowych.
§7
Praktyka jest organizowana bez kosztów finansowych dla każdej ze stron.
§8
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
3. Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozwiązać
polubownie, a w przypadku braku takiej możliwości sądem odpowiednim do rozstrzygnięcia jest sąd
właściwy dla siedziby Szkoły.
W załączeniu:
 Program praktyki zawodowej
 Regulamin praktyki zawodowej
 Kopia uprawnień pedagogicznych lub mistrzowskich

……………………..………………..
pieczęć i podpis
(za szkołę)

…………………………………………
pieczęć i podpis
`

(za zakład)

Strona 2 z 2

