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Umowa nr…………………………….. 

w sprawie organizacji praktyki zawodowej uczniów  

Zespołu Szkół Akademickich w Łomży 

 

Zawarta dnia .......................................... pomiędzy  

Zespołem Szkół Akademickich  w Łomży, reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły mgr Barbarę Aleksandrę Turek  

z jednej strony,  

a, 

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

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

zwanym dalej „Organizatorem Praktyk”, reprezentowanym przez 

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

z drugiej strony. Stosownie do postanowień: 

• rozporządzenia MENiS z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2019 poz. 391),  

• rozporządzenia MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego graniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19 z dnia 14 

maja2020. 

 

§ 1 

Zespół Szkół Akademickich w Łomży kieruje ucznia/uczennicę:………………………………............................................... 

półrocza II, r.sz 2019/2020 do w/w „Organizatora Praktyk” celem odbycia praktyki zawodowej w zawodzie technik 

informatyk [351203], w wymiarze 140 godzin. 

Okres praktyki:  …………………………………… 

 

§ 2 

Kierownik zakładu zobowiązuje się do: 

- powołania opiekuna pod kierunkiem którego uczeń będzie realizował program praktyki, 

- zaplanowania i zrealizowania odpowiedniej ilości zajęć dydaktycznych zgodnie z ustalonym programem 

praktyki, 

- zapoznania ucznia z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy, 

- umożliwienie uprawnionemu nauczycielowi Zespołu Szkół Akademickich nadzorowania przebiegu praktyki, 

- wprowadzenia obostrzeń sanitarnych i wdrożenia wszelkich środków ochronnych na terenie zakładu pracy 

wynikających z panującej obecnie pandemii Covid-19. 

-  
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Zespół Szkół Akademickich zobowiązuje się do: 

- opracowania programu praktyki, 

- sprawowania nadzoru pedagogicznego nad przebiegiem praktyki, 

- oddelegowania na praktykę zawodową ucznia wyłącznie zdrowego, bez kataru, kaszlu, podwyższonej 

temperatury ciała i w sytuacji, kiedy nikt z członków rodziny nie wykazuje objawów choroby. 

§ 3 

W sprawach nie uregulowanych porozumieniem zastosowanie mają przepisy wyżej cytowanego rozporządzenia w 

sprawie praktycznej nauki zawodu. 

§ 4 

Zakład może zażądać od Zespołu Szkół Akademickich odwołania ucznia z praktyki w przypadku rażącego naruszenia 

przez niego przepisów dyscypliny pracy. 

§ 5 

Porozumienie niniejsze zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej stron. 

 

 

Data: ……………………….. 

 

 

 

 

 

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

       podpis Dyrektora Szkoły                                 podpis Dyrektora/Kierownika Zakładu 

 

 


