
Umowa o praktykę zawodową 
prowadzoną w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2017 r., poz. 1644) 

 

 

W dniu ……………………. pomiędzy: 
 

Zespół Szkół Zawodowych nr 1  

ul. Radomska 72, 27-200 Starachowice 
      /nazwa i adres szkoły/ 

 

reprezentowanym przez Dyrektora lub upoważnioną przez niego osobę:  
 

………….………….. - dyrektor szkoły 

 

z jednej strony, a:  

 

 

 
/nazwa i adres zakładu pracy/ 

 

reprezentowanym przez Dyrektora lub upoważnioną przez niego osobę:  
 

……………………….. - dyrektor / właściciel 

 

z drugiej strony, została zawarta umowa treści następującej:  

 

§1 

Szkoła kieruje uczniów do zakładu pracy celem odbycia praktyki zawodowej w zawodach wg poniższego 

wykazu:  

Zawód 

Nazwa i nr programu nauczania 

Forma 

zajęć 
Klasa 

Liczba 

uczniów 
Termin praktyki 

Lista 

uczniów 

/zał./ 

 
    

 

      

 

§2 

Do obowiązków szkoły należy:  

1. przygotowanie uczniów do odbycia praktyki  

2. wyznaczenie opiekuna praktyki dla poszczególnych grup uczniów  

3. szkoła wspólnie z zakładem pracy zapewnia opiekę dydaktyczną i wychowawczą uczniom 

w okresie trwania praktyki  

4. nadzorowanie realizacji programu praktyk zawodowych  

5. zapewnienie ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków  

6. zapewnienie niezbędnych badań lekarskich stwierdzających przydatność do zawodu  



§3 

Do obowiązków zakładu pracy należy:  

1. zapoznanie uczniów z organizacją pracy, regulaminem pracy, a w szczególności w zakresie 

przestrzegania porządku i dyscypliny pracy oraz zasadami bhp  

2. zapewnienie warunków realizacji praktyki zawodowej a w szczególności:  

a) wyposażenie stanowisk szkoleniowych w niezbędne urządzenia, sprzęt, materiały 

i dokumentację techniczną uwzględniającą wymagania bhp  

b) udostępnienie pomieszczeń do przechowywania odzieży, obuwia oraz środków ochrony 

indywidualnej  

c) dostęp do urządzeń higieniczno - sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno-bytowych  

3. prowadzenie praktyki zawodowej pod kierunkiem opiekunów /kierowników – pracowników/ tych 

zakładów.  

4. po zakończeniu praktyki zawodowej wydanie uczniom potwierdzenia jej odbycia w dokumentacji 

/dzienniczku/ praktyk oraz ustalenie oceny praktyki zawodowej na podstawie przeprowadzonego 

egzaminu /kolokwium/  

5. nadzór nad przebiegiem praktyki zawodowej  

6. sporządzanie w razie wypadku podczas praktyki zawodowej dokumentacji powypadkowej  

7. powiadomienie szkoły o naruszeniu przez ucznia regulaminu pracy  

 

§4 

Z ramienia Zespołu Szkół Zawodowych nr l osobami odpowiedzialnymi za koordynację współpracy 

z zakładem będzie dyrektor i kierownik szkolenia praktycznego, a ze strony zakładu pracy dyrektor 

i opiekun praktyki.  

 

§ 5 

Dodatkowe ustalenia stron związane z przeprowadzeniem praktyki zawodowej:  

1. praktyka odbywa się nieodpłatnie  

2. zakład pracy nie ponosi kosztów  

 

§6 

1. Wszelkie spory lub zmiany mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygają dyrekcje zakładu 

pracy i szkoły.  

2. Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

każdej ze stron.  

 

 

               Dyrektor           Dyrektor Zakładu Pracy  

Zespołu Szkół Zawodowych nr 1  

        w Starachowicach 


