Umowa o praktykę zawodową

Dnia………………………… w Sanoku pomiędzy:
Zespołem Szkół Nr 2 w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. Stróżowska 15, zwanym dalej podmiotem kierującym na praktykę
zawodową, reprezentowanym przez:
Bożenę Chabros-Jaklik – Wicedyrektora
a
(nazwa, adres zakładu)………………………………………………………………………………………………………………………………………….
reprezentowanym przez :…………………………………………………………………………………………………………………………………….

została zawarta Umowa o praktykę zawodową następującej treści:
§1
W roku szkolnym ……. Zespół Szkół Nr 2 w Sanoku kieruje do (nazwa, adres zakładu)
………………………………………………………………………..
na praktykę zawodową ucznia/ uczniów (imię, nazwisko, klasa) ……………………………………………………………………………………...
§2
Celem praktyki zawodowej jest umożliwienie uczniom wykorzystania w praktyce nabytych przez nich wiadomości i
umiejętności oraz pogłębienie ich wiedzy.
§3
Praktyka zawodowa prowadzona będzie w zawodzie technik…………………………………………………………………………………………………..
§4
Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na praktyce zawodowej oraz wymiar godzin praktyki dla danego
wymienionego w §3zawodu określa program nauczania dla zawodu
Technik ………………………….. dopuszczony do użytku w Zespole Szkół Nr 2 w Sanoku w Technikum Nr 2 w roku szkolnym ……….,
z którego wyciąg stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§5
Praktyka zawodowa odbywać się będzie w terminie od …………… do ………………. w siedzibie podmiotu przyjmującego
uczniów na praktykę zawodową.

§6

Podmiot przyjmujący uczniów na praktykę zawodową wyznacza na opiekuna praktyki zawodowej następującą osobę:
(imię i nazwisko)………………………………………………………………………………………………………………..

§7
Obowiązki przyjmującego uczniów na praktykę:
1. Zakład pracy zobowiązany jest do zapewnienia warunków niezbędnych do przeprowadzenia
praktyki, a w szczególności:
a) zapewnienia odpowiednich stanowisk pracy, pomieszczeń, urządzeń, narzędzi i
materiałów zgodnie z programem praktyki,
b) zapoznania ucznia z zakładowym regulaminem pracy i przepisami o bezpieczeństwie i higienie
pracy
c) współpracy ze szkołą w sprawie realizacji praktyki,
d) wystawienia oceny w stopniach szkolnych potwierdzone przez upoważnioną osobę po zakończeniu
przez ucznia odbywania praktyk.
§8
Obowiązki kierującego na praktykę:
Szkoła zobowiązuje się do:
1. Dostarczenia programu praktyki i zapoznania z nim uczniów.
2. Sprawowania nadzoru dydaktyczno – wychowawczego oraz organizacyjnego nad przebiegiem praktyki.
3. Ubezpieczenia uczestnika praktyki od następstw nieszczęśliwych wypadków
§9
Uczniowie odbywający praktykę zawodową będą posiadać własny komplet ubrania roboczego przewidzianego przepisami
bhp. Zakład pracy nie zapewnia ubrania roboczego uczniom odbywającym praktykę zawodową.
§ 10
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

…………………………………
podpis przedstawiciela podmiotu
kierującego

………………………………….
podpis przedstawiciela podmiotu
przyjmującego

