
UMOWA O ORGANIZACJĘ PRAKTYK ZAWODOWYCH 

 

Zawarta w dniu  ...........................  w Nisku 

Pomiędzy: Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku,                 

ul. Sandomierska 1, 37 – 400 Nisko 

zwanym dalej kierującym, 

reprezentowanym przez: Dyrektora Wacława Piędla 

a: 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

zwanym dalej przyjmującym 

reprezentowanym przez: ................................................................................. 

o następującej treści:  

§ 1 

 

Przyjmujący zobowiązuje się przyjąć w roku szkolnym ...................... uczniów 

skierowanych przez Kierującego zgodnie z załączoną listą, w celu odbycia 

praktyki zawodowej 

w:  ............................................................................................................. 

 

§ 2 

 

Uczniowie będą odbywali praktykę w następujących zawodach: 

 

Lp. Zawód 
Liczba 

uczniów 
Klasa Nazwisko i imię Termin 

Nazwa i numer 

programu nauczania 

1 ...................... 

...................... 

 

............ 

 

....... 

......................... 

.......................... 

................ 

– 

.................. 

 

.................................. 

 

§ 3 

 

Program praktyki zawodowej określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

 



§ 4 

Kierujący jest obowiązany: 

1) opracować program praktyk i zapoznać z nim uczniów, 

2) ubezpieczyć uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków, 

3) informować Przyjmującego o zmianach w wykazie skierowanych 

uczniów, 

4) sprawować nadzór dydaktyczny nad praktykami oraz przeprowadzać 

kontrole. 

§ 5 

Przyjmujący jest obowiązany: 

1) zapewnić uczniom opiekę wychowawczą, 

2) zapewnić odpowiednie miejsca pracy, narzędzia i pomieszczenia zgodne 

z założeniami programu praktyk, 

3) zapoznać uczniów z przepisami BHP i zasadami organizacji pracy 

w zakładzie oraz zapewnić bezpieczne warunki odbywania zajęć, 

4) umożliwić osobom uprawnionym sprawowanie nadzoru pedagogicznego 

nad przebiegiem praktyki zawodowej, 

5) zapewnić prowadzenie dokumentacji przebiegu realizacji programu 

praktyki zawodowej, 

6) sprawdzać i odnotowywać frekwencję uczniów, 

7) potwierdzić, po zakończeniu praktyki zawodowej, jej odbycie 

w prowadzonym przez ucznia dzienniczku oraz ocenić wyniki uzyskane 

przez ucznia. 

§ 6 

Kierujący nie ponosi kosztów odbywania zajęć przez uczniów.  

§ 7 

Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z jednomiesięcznym 

wypowiedzeniem, z powodu niewywiązywania się z obowiązków przez drugą 

stronę. 

§ 8 

W sprawach nie uregulowanych w umowie stosuje się przepisy rozporządzenia 

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

nauki zawodu (Dz. U. z 2019, poz. 391). 
 

 

 ………………………….. ………………………….. 

 Kierujący Przyjmujący 


