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UMOWA ….............. 2020/2021 

O PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ 
Zawarta w dniu : …………………………………….. r.  
pomiędzy: Zespołem Szkół Budowlano–Drzewnych im. Armii Krajowej, 34-300 Żywiec, ul.Szkolna 2 
reprezentowanym przez mgr Pawła Knapka – kierownika szkolenia praktycznego z jednej strony, zwanej 
dalej jednostką kierującą, a:  
……………………………………………………………………………………………………………………….....................………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….....................……………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………....................………………………………. 

                                                    ( pieczęć pracodawcy lub nazwa pracodawcy ) 

reprezentowany przez ……………………………….....................……………………………………………….………………………….. 

                                                                 (   opiekun praktykantów )   

z drugiej strony, zwanej dalej jednostką przyjmującą. 
 
Realizując postanowienia wynikające z przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 
dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626 z późniejszymi 
zmianami) strony ustalają, co następuje: 
§1 
W roku szkolnym 2020/2021 kieruje się …..….. ucznia/uczniów (imię i nazwisko każdego ucznia) 

…………………………………………………………………………………. …………….....................................................…………….. 

………………………………………………………………………………………….........................……………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….........................……………………………………….. 

 celem odbycia praktyki zawodowej w zawodzie TECHNIK …..................................................................... 
………………………………………………………………………………………….......................……………………………………………. 
§2 
Praktyka zawodowa będzie odbywać się zgodnie z autorskim programem nauczania zatwierdzonym przez 
dyrektora ZSBD, z którego wyciąg stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy w terminie: 
……………………………………………………………….. r. 
§3 
Tygodniowy łączny czas praktyki nie powinien przekraczać 40 godzin, w wymiarze dobowym – 8 godzin. W 
wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych charakterem realizowanych zadań czas praktyki może zostać 
wydłużony maksymalnie do 12 godzin na dobę. 
§4 

Praktyka zawodowa uczniów może być prowadzona indywidualnie lub grupowo. Liczba uczniów w grupie 
powinna umożliwiać realizację programu nauczania dla danego zawodu i uwzględniać jego specyfikę, 
przepisy bhp, przepisy prac wzbronionych młodocianym oraz warunki lokalowe i techniczne w miejscu 
odbywania praktyki zawodowej. 
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§5 
Do obowiązków jednostki przyjmującej należy: 

1. szkolenie uczniów zgodnie z programem stanowiącym załącznik nr 1, 
2. wyznaczenie opiekuna praktyk zawodowych, 
3. zapoznanie uczniów z organizacją i regulaminem pracy, a w szczególności  

z przepisami i zasadami przestrzegania porządku i dyscypliny pracy oraz bhp, 
4. sporządzenie w razie wypadku ucznia podczas praktyki zawodowej dokumentacji powypadkowej, 
5. współpraca z jednostką kierującą w zakresie nadzoru nad przebiegiem praktyk zawodowych, 
6. powiadomienie jednostki kierującej o naruszeniu przez ucznia regulaminu pracy, 
7. zapewnienie uczniom dostępu do pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i socjalno – bytowych. 

§6 
Do obowiązków jednostki kierującej należy: 

1. współpraca z jednostką przyjmującą uczniów na praktykę zawodową, 
2. sprawowanie nadzoru dydaktyczno – wychowawczego i organizacyjnego nad przebiegiem praktyki 

zawodowej, 
3.  akceptacja wyznaczonych opiekunów praktyk zawodowych. 
4. zapewnienie ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

§7 
 Jednostka kierująca nie pokrywa kosztów: 

1. przejazdów środkami komunikacji publicznej z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania praktyki 
zawodowej, 

2. zakwaterowania i wyżywienia uczniów odbywających praktykę zawodową w miejscu, do którego 
nie jest możliwy codzienny dojazd, 

3. dodatków i premii do wynagrodzenia pracowników za wykonywanie obowiązków opiekuna praktyk 
zawodowych oraz opłacanych od nich składek na ubezpieczenie społeczne, 

4. związanych z organizacją praktyki w jednostce przyjmującej. 
§8 
Przebieg praktyki zawodowej podlega udokumentowaniu w dzienniczku praktyki zawodowej. 
§9 
Wszelkie sprawy związane z realizacją praktyk zawodowych, nieuregulowane niniejszą umową będą 
uzgadniane na bieżąco przez przedstawicieli stron. 
§10 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
§11 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym umowa może być odesłana do szkoły za pomocą poczty 

internetowej na adres : p.knapek@zsbd.edu.pl  

 

Z upoważnienia Dyrektora ZSBD 

 

 

 

……………………………………………………    ………………………………………………………  
 (podpis przedstawiciela jednostki kierującej)     (podpis przedstawiciela jednostki przyjmującej) 
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