
UMOWA 
O PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ 

 
W dniu …………………………………………….. pomiędzy :  
 
      Policealna Szkoła dla Dorosłych w Zespole Szkół  Nr 1,  32-300 Olkusz ul. Górnicza12,  
reprezentowana przez Dyrektora Szkoły - mgr inż. Aldonę Nowicką 
z jednej strony, a: 
 

..................................................................................................................................................... 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(nazwa i adres jednostki przyjmującej) 

 
zwanym dalej Zakładem Pracy, reprezentowaną przez:  
 

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

została zawarta umowa na okres – roku szklonego ................................. następującej treści: 

 

§ 1 

      W roku szkolnym 2012/2013 zostanie skierowany/a………………………………………………………………. 

słuchacz  I semestru Policealnej Szkoły dla Dorosłych  do Zakładu Pracy w celu odbycia praktyki 

zawodowej w zawodzie ............................................... 

§ 2 

Praktyka zawodowa odbywać się będą zgodnie z treściami zawartymi w programie nauczania         

Nr 532102, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 

 

§ 3 

1. Czas trwania praktyki zawodowej   wynosi  4 tygodnie / 8 godz. dziennie 

2. Terminy i godziny praktyki ustala Zakład Pracy. 

3. Lista słuchaczy odbywających praktykę, z podziałem na grupy, stanowi odrębny załącznik 
do umowy. 

§ 4 

Do obowiązków Szkoły należy: 
 

1. przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchacza/y do odbywania praktyki oraz 
przestrzeganie właściwego terminu praktyki, 

2. poinformowanie słuchacza/y o warunkach praktyki 
3. sprawowanie nadzoru pedagogicznego w zakresie realizacji programu praktyki przez       

mgr inż. Bogdana Furmana  
 
 



§ 5 
Zakład pracy zobowiązuje się do: 

• przeprowadzenia szkolenia w zakresie BHP i ochrony p.poż., tj. szkolenia wstępnego 
ogólnego i instruktażu stanowiskowego, 

• zapoznania słuchaczy z zakładowym regulaminem pracy oraz przepisami o ochronie 
tajemnicy państwowej i służbowej, 

• powołania na czas praktyki opiekuna Paną/a ………………………………………………………………, 
upoważnionego do oceniania słuchaczy i do wystawienia oceny końcowej, 

• realizowania praktyki zawodowej zgodnie z programem nauczania, 

• zapewnienia odpowiednich stanowisk pracy, zaopatrzenia w niezbędne urządzenia, sprzęt, 
narzędzia i materiały potrzebne do odbywania praktyki zawodowe, 

• zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych (szatnia, umywalnia, WC, itp.) 

 
§ 6 

 
1. Słuchacze Szkoły Policealnej odbywający praktykę zawodową w Zakładzie Pracy 

zobowiązani są do odbywania powyższych zajęć wg programu, stanowiącego załącznik do 
umowy, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Zakładzie Pracy, dotyczy to w szczególności 
zasad BHP i p.poż, oraz obowiązujących godzin pracy, porządku i dyscypliny oraz 
zachowania tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych. 

2. Słuchacze naruszający w rażący sposób zasady odbywania praktyki zawodowej mogą być 
wydaleni przez Zakład Pracy, a tym fakcie zostanie poinformowany przedstawiciel  
Szkoły – Pan mgr inż. Bogdan Furman. 

 
§ 8 
 

Strony ustalają, że Szkoła nie ponosi żadnych kosztów za realizację praktyki zawodowej. 
§ 9 

 
Po odbyciu praktyki Zakład Pracy potwierdzi ten fakt poprzez wydanie Szkole stosownego 
zaświadczenia. 
 

§ 10 
 

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

SZKOŁA         ZAKŁAD PRACY 
 

 
 


