Umowa o praktyki zawodowe
W
dniu
pomiędzy
Zespołem
Szkół
ul. Milewskiego 3b, 62-700 Turek
reprezentowanym przez: Dyrektora ZST – Wiolettę Adamiak

Technicznych

w

Turku

nazwa i adres

a
reprezentowan(ą/ym) przez
zwanego dalej Pracodawcą zawarta została umowa o następującej treści

dane osoby uprwanionej

§1
Pracodawca zobowiązuje się do przeprowadzenia praktyk zawodowych w roku szkolnym

w zawodzie technik
§2

Lp.

Praktykę zawodową będzie odbywać niżej wymienieni uczniowie:
Data rozpoczęcia i
Nazwisko i imię ucznia
Klasa
zakończenia praktyki
zawodowej
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§3
Pracodawca przyjmujący uczniów na praktyki zawodowe zapewnia warunki materialne do
realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności:
1. Środki higieny osobistej przysługujące na danym stanowisku pracy pracownikom
2. Pomieszczenia do przechowywania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony
indywidualnej
3. Dostęp do urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno-bytowych
§4
Pracodawca zobowiązany jest wskazać opiekuna praktyk zawodowych.
§5
Do podstawowych obowiązków opiekuna praktyki zawodowej należy:
1. Zapoznanie uczniów z organizacją pracy, w szczególności w zakresie przestrzegania
porządku i dyscypliny pracy oraz przepisami zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Nadzór nad przebiegiem praktyk zawodowych.
3. Sporządzenie, w razie wypadku podczas praktyk zawodowych, dokumentacji
powypadkowej
§6
Pracodawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w
publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1604)
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§7
Pracodawca nie pobiera wynagrodzenia za wykonanie obowiązków opiekuna praktyk zawodowych.
§8
Praktyki zawodowe uczniów są nieodpłatne.
§9
Pozostałe prawa i obowiązki stron umowy oraz zasady odbywania przez uczniów praktyki
zawodowej określają przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019
r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2019 poz. 391 z późn. zmianami), Ustawa z dnia 14
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1082).), Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 373 z późn. zmianami).
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

PRACODAWCA

DYREKTOR ZST
z upoważnienia Dyrektora ZST
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