
UMOWA O PRAKTYCZNĄ NAUKĘ ZAWODU  

w formie praktyki zawodowej 

        

  W dniu ……………………………. pomiędzy Zespołem Szkół Rolniczych i Technicznych               

im. H.Cegielskiego w Powodowie, 64 – 200 Wolsztyn,  tel. 068/ 384 36 75, fax. 068/ 384 38 38,  

reprezentowanym przez mgr Artura Walczaka Mortezaei – Dyrektora ZSRiT z jednej strony, 

 

a ……………………………………………………………………………………… 

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

została zawarta umowa treści następującej: 

 

I. W roku szkolnym 2019/2020 zostaną skierowani do wyżej wymienionego Zakładu w celu 

odbycia praktyki  zawodowej uczniowie klas II Technikum w następujących zawodach                   

i kwalifikacjach: 

 12 uczniów klasy III Technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu 314 

202  w kwalifikacji  RL.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją 

obiektów małej architektury krajobrazu 

 

II. Praktyczna nauka zawodu w formie praktyki zawodowej przebiegać będzie zgodnie                         

z ustalonym przez strony harmonogramem – załącznik nr 1. Obowiązywać będzie zasada 

rotacji, tj. nowa grupa uczniów co tydzień. Grupa liczyć będzie maksymalnie 2 uczniów.  

 

III . Zakład pracy zapewni  realizację tematyk praktyk zgodnych z  podstawą programową 

kształcenia w zawodzie dla wymienionego w pkt.I. zawodu  i kwalifikacji. Tematykę praktyk 

zawarto w  załączniku nr 2.  

 

IV. Szczegółowe zasady i korzyści wynikające z odbywania praktyk zawodowych w Zakładzie 

…………………………………………………………. zawarto w załączniku nr 6. 

 

IV.  Realizując postanowienia wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 

2017r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017r. Poz. 1644) – strony ustaliły, co 

następuje: 

1. W pierwszym dniu praktyki uczeń przedstawia w zakładzie pracy kartę informacyjną 

praktyk, na której pracodawca odnotowuje przeszkolenie praktykanta z zasad bhp, 

regulaminów itp. obowiązujących w  zakładzie. 

2. Dni pracy w tygodniu (maksymalnie 5 dni) wyznacza dla praktykanta opiekun praktyki 

ze strony zakładu.  

3. Obecność na praktykach zawodowych jest obowiązkowa, a każdy dzień nieobecności 

musi być odpracowany – uczeń jest zobowiązany przepracować 40h w każdym tygodniu 

praktyki.   

O przyczynie nieobecności praktykant ma obowiązek powiadomić niezwłocznie szkołę              

i zakład pracy. 

4. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na praktyce lub uwag dotyczących 

przestrzegania dyscypliny pracy szkoła może zmienić uczniowi miejsce i termin praktyki.  

5. Uczeń jest zobowiązany prowadzić na bieżąco szczegółowy dzienniczek praktyk, który 

wraz z kartą informacyjną praktyk powinien być dostępny w miejscu odbywania praktyki 

dla osób kontrolujących jej przebieg. 

6. Po zakończeniu praktyki na karcie informacyjnej praktyk opiekun praktyki wystawia 

ocenę końcową i umieszcza opinię o zachowaniu praktykanta. 

7. Uczeń na czas praktyki jest ubezpieczony w ramach obowiązującego ubezpieczenia 

szkolnego.  

8. Za praktykę uczeń nie otrzymuje wynagrodzenia, a ZSRiT nie wynagradza opiekuna 

praktyki za opiekę nad uczniem. 

9. Opiekunem praktyki ze strony zakładu pracy, podpisujący  umowę, posiadający 

kwalifikacje pedagogiczne ……………………………………………………………… 

 



V. Szczegółowe zasady i korzyści wynikające z odbywania praktyk zawodowych w Zakładzie 

………………………………………………..realizującym praktyki zawarto w załączniku nr 6. 

 

 

 

 

..............................................................                                    ........................................................ 
podpis przedstawiciela jednostki kierującej                                            podpis przedstawiciela jednostki przyjmującej 

 

 

 

 
pieczęć Szkoły        pieczęć Zakładu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do umowy: 

 

Załącznik nr 1 – Harmonogram  praktyk – ustalony zostanie po wyborze najkorzystniejszej dla 

uczniów oferty z wybranym Oferentem 

 

Załącznik nr 2 – Tematyka praktyk dla klasy III Technikum w zawodzie technik architektury 

krajobrazu 314 202  w kwalifikacji  RL.22 Organizacja prac związanych z budową oraz 

konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu 

 

Załącznik nr 3 – Zasady i korzyści wynikające z odbywania praktyk zawodowych w Zakładzie 

………………………………………………………… 

przygotowuje oferent  


