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Umowa o praktykę zawodową 

Zawarta w dniu ........................................... między Zespołem Szkół nr 3, ul. Słowackiego 7, 23-204 Kraśnik 
reprezentowanym przez Henryka Cybulaka – wicedyrektora szkoły z jednej strony a: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
nazwa i adres podmiotu przyjmującego uczniów na praktykę 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………………… 
imię i nazwisko oraz stanowisko 

z drugiej strony została zawarta umowa następującej treści: 

w roku szkolnym 2022/2023 zostaną skierowani do: 

…………………………………………………………………………………………… 
miejsce odbywania praktyki 

uczniowie: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

w celu odbycia praktyki zawodowej w zawodzie ………………………………………………….. z klasy ……………… 

w terminie ……………………………………………………………. w wymiarze 20 dni roboczych (140 godzin). 

Praktyki zawodowe będą przebiegać zgodnie z ustalonymi programami nauczania, dopuszczonymi do użytku 
w szkole przez dyrektora szkoły, stanowiącymi załączniki do umowy*.

Realizując postanowienia wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. poz. 391, z 2019 r.) umawiające się strony ustaliły, co 
następuje. 

Obowiązki zakładu pracy: 
1. Szkolić uczniów przez umożliwianie im pracy odpowiadającej programowi praktyki.

2. Nadzorować przebieg praktyki i obowiązujących godzin pracy.

3. Zapoznać uczniów przed rozpoczęciem praktyki z organizacją zakładu pracy, przepisami bhp, przepisami z zakresu
przestrzegania porządku i dyscypliny, tajemnicy państwowej i służbowej, jak również w czasie nauki z nowoczesnymi
metodami pracy,

4. Zapewnić uczniom odbywającym praktykę bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

5. Współdziałać ze szkołą we wszystkich sprawach związanych z realizacją praktyki.

6. Sporządzić, w razie wypadku podczas praktyki, dokumentację powypadkową.

7. Powiadomić szkołę o naruszeniu przez ucznia regulaminu pracy.

8. Zakład pracy zatwierdza odbycie praktyki w prowadzonej przez uczniów dokumentacji wraz z oceną wyników
uzyskanych przez uczniów.

Obowiązki szkoły: 
1. Nadzorować realizację programu praktyki zawodowej.

2. Sprawować nadzór dydaktyczno – wychowawczy oraz organizacyjny nad przebiegiem praktyki.

3. Zaakceptować wyznaczonych opiekunów praktyk.

4. Ubezpieczyć uczestników praktyki od następstw nieszczęśliwych wypadków (INTER RISK SA EDU PLUS 
polisa EDU-A/P 122437).

5. Współdziałać z zakładem we wszystkich sprawach związanych z realizacją praktyki.

* dokumenty do pobrania ze strony internetowej https://praktyki.net

https://praktyki.net
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Szkoła nie ponosi kosztów z tytułu odbywania przez uczniów praktyk zawodowych w zakładzie pracy.**

Szkoła pokrywa koszty poniesione przez zakład pracy w związku z praktyką zawodową uczniów w oparciu 
o kalkulację: dodatek szkoleniowy dla każdego opiekuna w wysokości 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w
sektorze przedsiębiorstw zgodnie z §9 ust.2 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w
sprawie praktycznej nauki zawodu. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po otrzymaniu przez szkołę środków budżetowych
ze Starostwa Powiatowego w Kraśniku.**

Opiekunem praktyk z ramienia szkoły jest Henryk Cybulak, e-mail: wd@zs3krasnik.pl, tel. 81 825 54 26. 

Opiekunami praktyk za strony zakładu pracy będą: 

1. …………………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………………………

4. …………………………………………………………………………………………………

5. …………………………………………………………………………………………………

6. …………………………………………………………………………………………………

7. …………………………………………………………………………………………………

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

......................................................            ..................................................... 
podpis przedstawiciela jednostki kierującej podpis przedstawiciela jednostki przyjmującej 

** prosimy zaznaczyć wybraną pozycję
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