
UMOWA O PRAKTYCZNĄ NAUKĘ ZAWODU 

ORGANIZOWANĄ W FORMIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019r.  w sprawie praktycznej nauki
zawodu (Dz.U. z 2019 r. poz. 391) oraz art. 120 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo
oświatowe (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz.  1082)

zawarta w dniu ………………... pomiędzy:

Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Technicznych 

 41-250 Czeladź, ul. Grodziecka 29  (zwanym dalej szkołą)

reprezentowanym przez dyrektora szkoły – mgr Agnieszkę Rutkowską

a

……………………………………………….

………………………………………………...

reprezentowanym przez ………………………………………………………………….

Strony ustaliły, że w roku szkolnym 2022/2023 szkoła

– Zespół Szkół  Ogólnokształcących i  Technicznych  w  Czeladzi,

w celu realizacji praktyki zawodowej kieruje do w/w zakładu pracy następujących uczniów

kształcących się:   

w zawodzie 

w wymiarze 140 godzin na jednego ucznia (4 tygodnie)

według programu nauczania -

 w terminie: 

Lp. Imię i nazwisko ucznia klasa

§ 1

1.  Nadzór  z  ramienia  pracodawcy  będzie  prowadzony  przez  opiekuna  praktyk  zawodowych

Panią/Pana…………………………………………………...

2. Opiekun praktyk potwierdza frekwencję uczniów na praktyce oraz wystawia oceny w skali

od 1-6.

3. Uczniowie odbywający praktykę zawodową dokumentują przebieg realizacji programu

w dziennikach praktyk.



§ 2

Szkoła kierująca uczniów na praktykę zawodową :

1. Nadzoruje realizację programu praktyki zawodowej.

2. Współpracuje z podmiotem przyjmujących uczniów na praktykę zawodową.

3. Uczniowie skierowani na praktykę do zakładu pracy są ubezpieczeni od następstw 

nieszczęśliwych wypadków.

4. Akceptuje wyznaczonych opiekunów praktyk zawodowych.

5. Szkoła nie ponosi kosztów i nie zwraca kosztów z tytułu odbywania przez uczniów praktyk

zawodowych w zakładzie pracy o których mowa w § 8 ust.  1, pkt. 5, 6 oraz nie przygotowuje

kalkulacji  ponoszonych  przez  szkołę  kosztów  realizacji  praktyki  zawodowej  §  8  ust.1  pkt.  7

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019r.  w sprawie praktycznej nauki

zawodu.

§ 3

Podmiot przyjmujący ucznia na praktykę zawodową:

1. Zapewnia warunki materialne do realizacji praktyki zawodowej, a w szczególności:

a) stanowiska szkoleniowe wyposażone w niezbędne urządzenia, sprzęt, narzędzia, materiały           

i dokumentację techniczną, uwzględniające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy,

 pracy, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 232 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 

Kodeks pracy,

b) dostęp do urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno-bytowych.

2. Wyznacza opiekuna praktyk zawodowych.

3. Zapoznaje uczniów z organizacją pracy, regulaminem pracy, a w szczególności w zakresie 

przestrzegania porządku i dyscypliny pracy, oraz przepisami i zasadami bhp.

4. Nadzoruje przebieg praktyki zawodowej.

5. Sporządza w razie wypadku podczas praktyki zawodowej, dokumentację powypadkową.

6. Współpracuje ze szkołą.

7. Powiadamia szkołę o naruszeniu przez uczniów  regulaminu pracy.

§ 4

1. Praktyki zawodowe mogą być organizowane w czasie całego roku szkolnego w tym również

w okresie ferii letnich.

2.  Tygodniowy  łączny  czas  praktyki  nie  powinien  przekraczać  40  godzin  tygodniowo,  zaś

w  wymiarze  dobowym  –  8  godzin.  W szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  dopuszcza  się

możliwość przedłużenia dobowego wymiaru godzin zajęć praktycznej nauki zawodu dla uczniów

w  wieku  powyżej  18  lat,  nie  dłużej  jednak  niż  do  12  godzin,  przy  zachowaniu  łącznego



tygodniowego  wymiaru  godzin  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych,  określonego  w  ramowym

planie nauczania  dla danego typu szkoły, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art.

47  ust.  1  pkt  3  ustawy  (Prawo  oświatowe  Dz.U.  2019r.,  poz.  1148).  Przedłużenie  dobowego

wymiaru godzin zajęć praktycznej nauki zawodu jest możliwe tylko u tych pracodawców albo w

tych  indywidualnych  gospodarstwach  rolnych,  gdzie  przedłużony  dobowy wymiar  czasu  pracy

wynika z rodzaju pracy lub jej organizacji.

3. Praktyka zawodowa może być organizowana w systemie zmianowym, z tym że w przypadku

uczniów w wieku poniżej 18 lat nie może wypadać w porze nocnej.

4. Praktyka zawodowa uczniów jest  prowadzona indywidualnie lub w grupach. Liczba uczniów

w grupie powinna umożliwiać realizację programu nauczania do danego zawodu i  uwzględniać

specyfikę nauczanego zawodu, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy wydane na

podstawie art. 204 § 1 i 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz.

1320  z  późn.  zm.),  a  także  warunki  lokalowe  i  techniczne  w  miejscu  odbywania  praktyki

zawodowej.

§ 5

1. Uczniowie nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu wykonywania praktyki zawodowej.

2. Szkoła nie ponosi kosztów z tytułu odbywania przez uczniów praktyk zawodowych w zakładzie

pracy. 

3.  Zakład  pracy  nie  będzie  się  ubiegał  o  środki  finansowe  o  których  mowa  w  §  9  ust.1,  2

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019r.  w sprawie praktycznej nauki

zawodu  

§ 6

     1. Wszelkie zmiany umowy w umowie powinny być dokonywane w formie pisemnego aneksu.

     2. Umowa zawarta jest na czas realizacji praktyki zawodowej.

     3. Umowa spisana została w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

…...................................................... …..............................................…
          (podpis dyrektora szkoły)     (podpis przedstawiciela zakładu)


