Załącznik Nr 1

UMOWA O PRAKTYKI ZAWODOWE
1. Umowa zawarta w dniu ………………………………………………… pomiędzy:
(data zawarcia umowy)

………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa i adres szkoły kierującej uczniów na praktyki zawodowe)

reprezentowaną przez ……………………………………………………………………………….………,
(imię i nazwisko Dyrektora Szkoły)

a ……………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa i adres firmy przyjmującego uczniów na praktyki zawodowe)

reprezentowaną przez ………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko właściciela/reprezentanta firmy)

2. Nazwa i numer zawodu ………………………………………………………………………….……….
3. Imiona i nazwiska uczniów odbywających praktyki zawodowe:
……………………………………………………

……………………………………………………..

……………………………………………………

……………………………………………………..

……………………………………………………

……………………………………………………..

4. Forma praktycznej nauki zawodu: praktyki zawodowe.
5. Liczba godzin: ………………………………………..
6. Liczba dni w tygodniu, w których będą odbywały się zajęcia: …………………………….
7. Termin praktyki zawodowej …………………………………………………………………………….
8. Szkoła, która kieruje ucznia na praktykę:
a) nadzoruje realizację programu praktyki zawodowej w danym zawodzie – program dostępny jest na stronie szkoły;
b) współpracuje z podmiotem przyjmującym uczniów na praktykę zawodową;
c) zapewnia ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków;
d) akceptuje wyznaczonych opiekunów praktyk zawodowych;
9. Podmiot, u którego uczeń odbywa praktykę:
a) wyznacza opiekuna praktyk zawodowych, który dokonuje codziennych wpisów w dzienniku praktyk,
potwierdzających obecność ucznia;
b) zapewnia nadzór nad przebiegiem praktyki zawodowej i współpracuje ze szkołą;
c) umożliwia zapoznanie ucznia z organizacją pracy, regulaminem pracy, w szczególności w zakresie przestrzegania
porządku i dyscypliny pracy oraz z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;
d) zapewnia stanowiska szkoleniowe wyposażone w niezbędne urządzenia, sprzęt, narzędzia, materiały
i dokumentację techniczną, uwzględniające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy;
e) zapewnia pomieszczenia do przechowywania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej;
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f) zapewnia odzież, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej oraz środki higieny osobistej przysługujące
pracownikom na danym stanowisku pracy;
g) zapewnia dostęp do urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno-bytowych;
h) zapewnia nieodpłatne posiłki profilaktyczne i napoje przysługujące pracownikom na danym stanowisku pracy,
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 232 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
i) w razie wypadku podczas praktycznej nauki zawodu, zapewnia dokumentację powypadkową;
j) powiadamia szkołę o naruszeniu przez ucznia regulaminu pracy;
k) zapewnia ocenę końcową praktyki zawodowej i opinię o praktykancie w oparciu o:
 zakres wiadomości i umiejętności praktykanta (załącznik do umowy),
 stopień zrozumienia zakresu materiału praktyk, umiejętność zastosowania posiadanej wiedzy w sytuacjach
typowych i nietypowych wymagających twórczego podejścia do problemu,
 przestrzeganie dyscypliny pracy, staranność i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 systematyczne prowadzenie dzienniczka praktyk i innej dokumentacji,
 umiejętność prezentowania i przekazania posiadanej wiedzy i umiejętności.
10. Uczeń odbywający praktykę zobowiązany jest do:
a) bieżącego prowadzenia dzienniczka praktyki zawodowej. Zapisy powinny dotyczyć stanowiska pracy, zakresu
wykonywanych czynności, godzin praktyki oraz wniosków i spostrzeżeń wynikających z analizy wykonywanych
zadań zawodowych (każdy dzień na oddzielnej stronie);
b) regularnego i systematycznego uczęszczania na praktyki oraz aktywnego w nich udziału;
c) usprawiedliwiania na bieżąco nieobecności poprzez przedkładanie pracodawcy zwolnień lekarskich i wklejanie ich
do dzienniczka praktyk;
d) informowania na bieżąco pracodawcę o przyczynach nieobecności na zajęciach;
e) zachowywania się zgodnie z oczekiwaniami zawartymi w statucie szkoły;
f) poznania zasad funkcjonowania poszczególnych działów zakładu w zakresie niezbędnym do wykonywanych prac;
g) poznania obsługi podstawowych urządzeń stanowiących wyposażenie techniczne zakładu, związanych z zakresem
wykonywanych prac;
h) dostosowania się do wymogów organizacji pracy w zespole i dyscypliny obowiązującej w zakładzie;
i) utrzymywania w należytym porządku swojego miejsce pracy, przestrzegania zasad BHP, przepisów p-poż.
i ochrony środowiska;
j) informowania pracodawcę o wszelkich problemach związanych z przebiegiem praktyki zawodowej.
11. Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności określonych programem praktyki zawodowej ocenia się w
stopniach szkolnych wg następującej skali: celujący 6, bardzo dobry 5, dobry 4, dostateczny 3, dopuszczający 2,
niedostateczny 1.
12. Regulamin praktyki zawodowej w Zespole Szkół Technicznych Diecezji Kaliskiej jest dostępny na stronie szkoły.

……………………………………………..

……………………………………………..

(data i podpis Dyrektora Szkoły)

(data i podpis Pracodawcy)
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