UMOWA
o praktyczną naukę zawodu – praktykę zawodową
W dniu

_____________

pomiędzy

Zespołem Szkół Elektronicznych i Informatycznych
w Sosnowcu ul. Jagiellońska 13
/ nazwa i adres jednostki kierującej /

reprezentowaną przez Dyrektora lub upoważnioną przez niego osobę:
mgr inż. Annę Janek –Kierownika Kształcenia Praktycznego
…………………………………………………………………………………………………...
/ imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe /

z jednej strony, a:
/ nazwa i adres jednostki przyjmującej /

reprezentowaną przez Dyrektora lub upoważnioną przez niego osobę:
/ imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe /

z drugiej strony,
zawarta została umowa treści następującej:
w roku szkolnym 2018/2019 zostanie skierowanych do:

/ miejsce odbywania praktycznej nauki zawodu /

1
………… / liczba / uczniów w celu odbycia zajęć praktycznych – praktyk zawodowych
/ bezpłatnych / w następujących specjalnościach:
Lp.
1.

Specjalność
Technik elektronik

Liczba uczniów
chłopców
dziewcząt
-

1

Klasa
3

Termin
praktyk
od 06.05.2019 r.
do 31.05.2019 r.

Imienny wykaz uczniów stanowi załącznik do niniejszej umowy / str.2 /.
Podstawa prawna organizowania praktyki / zajęć praktycznych /:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie
praktycznej nauki zawodu

1

Ponadto umawiające się strony ustaliły co następuje:
1. Jednostka kierująca załącza do umowy / na prośbę zakładu / ramowy program praktyki miesięcznej
opracowany na podstawie obowiązującego programu nauczania dla zawodu technik elektronik
311408.
2. Jednostka przyjmująca ucznia na praktykę zawodową zapewnia:
- stanowiska szkoleniowe wyposażone w niezbędne urządzenia, sprzęt, narzędzia,
materiały i dokumentację techniczną, uwzględniając wymagania bhp,
- pomieszczenie do przechowywania odzieży roboczej oraz środki ochrony indywidualnej,
- nieodpłatne posiłki regeneracyjne i napoje przysługujące pracownikom na danym
stanowisku pracy zgodnie z odrębnymi przepisami,
- dostęp do urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno-bytowych,
- opiekuna praktyk zawodowych,
- zapoznanie uczniów z organizacją pracy, regulaminem pracy a w szczególności
w zakresie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy oraz z przepisami bhp,
- sporządzenie w razie wypadku ucznia podczas praktyki zawodowej dokumentacji
powypadkowej,
- powiadomienie szkoły o naruszeniu przez ucznia regulaminu pracy,
3. Celem praktyki jest wszechstronne zapoznanie uczniów z pracą podstawowych
i pomocniczych komórek funkcjonalnych zakładu – ze szczególnym uwzględnieniem
tematyki BHP,
4. Tygodniowy łączny czas praktyki nie powinien przekraczać 40 godzin tygodniowo, zaś
w wymiarze dobowym – 8 godzin.
5. Przebieg realizacji programu praktyki zawodowej podlega udokumentowaniu w dzienniku
praktyki zawodowej lub w karcie praktyki zawodowej.
6. Odzież roboczą i ochronną zapewnia uczeń we własnym zakresie.
7. Nr szkolnej zbiorczej polisy ubezpieczeniowej uczniów: ERGO HESTIA 903012703847
8. W sprawach nieuregulowanych umową znajdują odpowiednie zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
9. Umowa zawarta jest na czas realizacji praktyki zawodowej.
10. Umowa została sporządzona w dwu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
11.Wszelkie sprawy związane z realizacją praktyk zawodowych, nie uregulowane niniejszą
umową, będą uzgadniane na bieżąco przez przedstawicieli stron.

…………………………….

……………………………

podpis przedstawiciela jednostki
kierującej

podpis przedstawiciela jednostki
przyjmującej

Sosnowiec
……………………….. , dnia …………………..
/ miejscowość /

Lista uczniów:
1) …………………………………..

3) …………………………………..

2) …………………………………..

4) …………………………………..

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zakresie realizacji zadań szkoły, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty oraz aktami
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, został spełniony poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej na stronie internetowej szkoły
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