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Zawarta w dniu ............................... pomiędzy .......................  Technikum Nr 2 ……........................ 
        /nazwa i adres szkoły/ 

 

……………Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku ul. Świętojańska 1 ....................... 
 

reprezentowaną przez ..........Dyrektora Szkoły     mgr Kazimierz Wróblewski.................................. 
/imię i nazwisko, stanowisko służbowe/ 

 

 zwaną w dalszej treści umowy Szkołą z jednej strony, a  

 

................................................................................................................................................................... 
/ nazwa i adres zakładu pracy/ 

 

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

 

reprezentowanym przez ............................................................................................................................. 
/imię i nazwisko, stanowisko służbowe/ 

 

zwaną w dalszej treści umowy Zakładem Pracy z drugiej strony, następującej treści: 
 

 

§1. 

Szkoła kieruje w  roku szkolnym ...2022/2023... ucznia  klasy trzeciej technik usług fryzjerskich 

Technikum Nr 2  w Białymstoku  ZSZ Nr 2   
………………………………………………………………………………………………………….. 

/imię i nazwisko/ 
do Zakładu Pracy w okresie: 

od 25 listopada 2022  do 22 grudnia  2022, w celu realizacji praktyki zawodowej  w ramach zajęć 

edukacyjnych zgodnie z programem nauczania w zawodzie:           514105  

                                         /nazwa i numer programu nauczania  /  
dla kwalifikacji FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich, 
                           
oraz załączonym programem z określonymi efektami  realizowanej praktyki zawodowej.  
          

§2. 
Program praktyk oraz zadania dla odbywających praktykę stanowią odrębny załącznik do niniejszej 

umowy.  

 

§3. 
Zadaniem praktyki zawodowej jest współpraca ze Szkołą w przygotowaniu ucznia do samodzielnej 

pracy, podejmowania decyzji i wysokiej kultury pracy. 

 

 

§4. 
1. Praktyka zawodowa uczniów jest prowadzona indywidualnie lub grupowo. Liczba uczniów w 

grupie powinna umożliwiać realizację programu nauczania dla danego zawodu i uwzględniać jego 

specyfikę, przepisy bhp, oraz warunki lokalowe i techniczne w miejscu odbywania praktyki 

zawodowej. 

2. Odbycie praktyki zgodnie z jej programem wraz z oceną wyników uzyskanych przez ucznia zakład 

pracy potwierdza w prowadzonej przez ucznia dokumentacji praktyki (dziennik praktyk 

zawodowych). 

 

§5. 
 

Opiekun praktyki dokonuje oceny umiejętności opanowanych przez ucznia na podstawie obserwacji 

wykonywanych zadań, postawy, zachowania i sposobu prowadzenia dziennika praktyki. 
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§6. 
 

Zakład Pracy zobowiązuje się do: 
1. Realizacji programu praktyk.  

2. Zapewnienia opieki nad przebiegiem praktyk. 

3. Stosowania się do aktualnych przepisów w sprawie organizowania i finansowania praktycznej 

nauki zawodu. 

4. Praktyka zawodowa jest bezpłatna. 

 

 

§7. 
Szkoła zobowiązuje się do: 

1. Współpracy z Zakładem Pracy w czasie realizacji praktyk. 

2. Kontroli praktyki zawodowej przez wyznaczonego nauczyciela, instruktora. 

3. Stosowania się do aktualnych przepisów w sprawie organizowania i finansowania praktycznej 

nauki zawodu. 

 

§8. 

Postanowienia końcowe:  
1. Program praktyk może być realizowany zgodnie z adaptowanym programem praktyk 

dostosowanym do możliwości Zakładu Pracy. 

2. Po zakończeniu praktyk Zakład Pracy potwierdza ich odbycie w prowadzonej dokumentacji 

praktyki ucznia i opiekuna wraz z oceną wyników uzyskanych przez ucznia. 

 

 

§ 9. 

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. 

 

§ 10. 

W sprawie szczególnych rozwiązań w okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 

obie strony nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku powstania zakażenia uczniów odbywających 

praktykę zawodową w Zakładzie Pracy i pracowników współpracujących z uczniami w Zakładzie 

Pracy. 

 

 

 

 

…………………………………………..   ……………………………………… 
            /Pieczęć lub nazwa Zakładu Pracy/       /Pieczęć Szkoły/ 

 

 

 

 

 

 

 
................................................................................                           …………………........................................... 
/Podpis przedstawiciela Zakładu Pracy/                                               /Podpis Dyrektora Szkoły/ 


