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UMOWA O PRAKTYCZNĄ NAUKĘ ZAWODU

zawarta pomiędzy:
Zakładem Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx reprezentowanym przez
Xxxxxxx Xxxxxxxxx zwany w dalszej części umowy Przyjmującym,
a
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, 59-220 Legnica, ul. Lotnicza 26, reprezentowanym
przez Izabelę Stasiak-Kicielińską – Dyrektora, zwana w dalszej części umowy CKZiU
w związku ze skierowaniem: na nieodpłatną praktykę zawodową.
§1
Przyjmujący zobowiązuje się przyjąć w roku szkolnym 2021/2021 ucznia/uczennicę Xxxxxxxxx Xxxxxxxx.
z klasy xx Technikum Nr 1 w Legnicy skierowaną/ego przez CKZiU w celu odbycia praktyki zawodowej.
§2
Ustalenia organizacyjne:
1.
2.
3.
4.

Forma praktycznej nauki zawodu: praktyka zawodowa.
Praktyka zawodowa prowadzona będzie w zawodzie technik xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Realizowany program nauczania: Program praktyki zawodowej - Etap X.
Program praktyki zawodowej dostępny jest na stronie: http://www.ckziu.legnica.eu
§3

Praktyka zawodowa trwa 4 tygodnie, od xx.xx.2021 r. do xx.xx.2021 r. w wymiarze 160 godzin lekcyjnych.
§4
CKZiU kierując uczniów na praktykę zawodową:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nadzoruje realizację programu praktyki zawodowej,
Współpracuje z Przyjmującym ucznia na praktykę zawodową,
Zapewnia ubezpieczenie ucznia od następstw nieszczęśliwych wypadków,
Akceptuje wyznaczonych opiekunów praktyk zawodowych,
Ustala czas i termin zajęć,
Wyznacza osobę, która będzie utrzymywać bieżące kontakty z Przyjmującym.
§5

Zakład pracy przyjmujący uczniów:
1. Zapewnia warunki materialne do realizacji programu praktyk, a w szczególności:
1

2.
3.

4.
5.
6.
7.

a) stanowiska szkoleniowe wyposażone w niezbędne urządzenia, sprzęt, narzędzia, materiały
i dokumentację techniczną, uwzględniające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy,
b) odzież, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej oraz środki higieny osobistej
przysługujące pracownikom na danym stanowisku pracy,
c) pomieszczenia do przechowywania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony
indywidualnej,
d) 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 (Dz.U.2020 poz.1320 tj)
e) dostęp do urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno-bytowych.
Wyznacza opiekuna praktyki zawodowej.
Zapoznaje uczniów z organizacją pracy, regulaminem pracy, w szczególności w zakresie
przestrzegania porządku i dyscypliny pracy, oraz z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny
pracy.
Nadzoruje przebieg praktyki.
Sporządza w razie wypadku podczas praktyki dokumentację powypadkową.
Współpracuje z CKZiU.
Powiadamia CKZiU o naruszeniu przez ucznia regulaminu pracy.
§6

Zakład pracy potwierdza w dzienniczku praktyki zawodowej ucznia wykaz prac wykonanych przez niego
i w ostatnim dniu praktyki wystawia praktykantowi końcową ocenę zgodnie
z obowiązującą skalą ocen: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny,
nieklasyfikowany/na oraz opinię o zachowaniu i ewentualne referencje.
§7
1. W przypadku nieporozumień lub konfliktów między praktykantem a zakładem pracy, zakład może
wezwać przedstawiciela CKZiU celem wspólnego rozstrzygnięcia spraw spornych.
2. Zakład pracy wyznacza opiekuna praktyki zawodowej w osobie Xxxxxx Xxxxxxxx.
3. CKZiU wyznacza nadzorującego realizację ustaleń umowy w osobie Bogumiła Bolejko
Kierownika Szkolenia Praktycznego, e-mail bbolejko@ckziu.legnica.eu telefon: 76 723 37 46.
§8
Strony ustalają, że zmiany w umowie wymagają formy pisemnej zaakceptowanej przez każdą ze stron.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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Przedstawiciel zakładu pracy

...........................................................
Dyrektor CKZiU
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