Umowa o praktykę zawodową
zawarta w dniu ………… 2022 roku w Warszawie pomiędzy
Zespołem Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3, reprezentowanym przez Dyrektora
Zespołu Szkół Nr 26 Pana Romana Marciniaka, działającego na podstawie pełnomocnictwa
z dn. 03.07.2015 r. NR GP-OR.0052.3044.2015 wystawionym przez Prezydenta Miasta Stołecznego
Warszawy do zawierania umów, zwanym dalej Szkołą
a
……………….…. z siedzibą przy ul. ………………….…….…. , …-….. ……………….. działającą
na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej, KRS ….…
NIP: ……….…, reprezentowaną przez ……………..……... zwaną dalej ………….……..…..
zostaje zawarta umowa o następującej treści:
§ 1.
Szkoła kieruje uczniów Technikum nr 24 klasy III w zawodzie Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
nr programu 311943/MEN/2019.09.01
imię nazwisko ucznia:
1.
do odbycia praktyki zawodowej w ............................................
§ 2.
1. Rozpoczęcie praktyki nastąpi dnia 04 maja 2022 roku
2. Zakończenie praktyki nastąpi dnia 31 maja 2022 roku
§ 3.
Prawa i obowiązki stron oraz zasady odbywania praktyki zawodowej określają przepisy rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. poz.
391).
§ 4.
Czas trwania praktyki obejmuje 160 godzin w terminie, o którym mowa w § 2. Dobowy wymiar godzin
nie może przekroczyć 8 godzin.
Zajęcia będą się odbywać zgodnie z programem praktyki zamieszczonym na stronie internetowej
Szkoły stanowiącym Załącznik nr 1.
Szkoła zobowiązuje się do zapewnienia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków ucznia
skierowanego na praktykę zawodową.
Osobą upoważnioną do uzgadniania wszelkich spraw związanych z przebiegiem praktyki jest:
1. Ze strony Szkoły Pani Maria Matysiak-Gorol tel. 604-618-604
e-mail: maria-gorol@wp.pl
2. Ze strony ............................................
tel. kom. .......................... ; e-mail: …………………...
3. Nauczyciel ze Szkoły ma prawo przeprowadzić obserwację praktyki, po uzyskaniu uprzedniej
zgody ............................................
§ 5.
W czasie odbywania praktyk uczeń podlega w zakresie porządku i dyscypliny pracy Dyrektorowi
............................................, w którym odbywa praktykę.
§ 6.

Odbycie praktyki zawodowej ma charakter nieodpłatny i z tytułu jej odbycia uczniowi nie przysługuje
żadne roszczenie, zarówno do ............................................ jak i Szkoły.
§ 7.
1. Uczeń dokumentuje przebieg realizacji programu praktyki i frekwencję w Dzienniczku praktyki
(według zaleceń zawartych w instrukcji)
2. Opiekun praktyk potwierdza codziennie frekwencję, dokonuje tygodniowej oceny zaangażowania
ucznia, oceny końcowej i wpisuje krótką ocenę opisową w Karcie oceny pracy praktykanta po
skończeniu praktyki.
§ 8.
1. Współpraca Stron w zakresie ochrony danych osobowych, w związku z wykonywaniem niniejszej
Umowy, podlega powszechnie obowiązującym przepisom prawa w zakresie ochrony danych
osobowych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do wzajemnego wypełnienia obowiązku informacyjnego
względem osób realizujących umowę oraz biorących udział w praktykach zawodowych:
a) klauzulę informacyjną ............................................ stanowi wzór, określony w załączniku nr 2,
b) klauzulę informacyjną Szkoły, stanowi wzór określony w załączniku na stronie internetowej
Szkoły.
§ 9.
W sprawie szczególnych rozwiązań w okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19
obie strony nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku powstania zakażenia uczniów odbywających
praktyczną naukę zawodu w ............................................ i pracowników .............................................
§ 10.
W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. poz. 391) oraz przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§ 11.
Umowa zostaje zawarta na czas odbywania praktyk zawodowych w ............................................ z tym,
że umowa może być rozwiązana w trybie natychmiastowym przez każdą ze Stron z powodu rażącego
nie wywiązywania się z obowiązków przez drugą stronę.
§ 12.
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.

……………………………………..
Szkoła

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

