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Zawarta w dniu ............................... pomiędzy ............ Szkoły Policealnej Nr 4  ............................... 
        /nazwa i adres szkoły/ 

 

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

reprezentowaną przez ..........Dyrektora Szkoły mgr Kazimierza Wróblewskiego............................ 
/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... słuchaczkę/a  Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego 

Szkoły Policealnej Nr 4  w Białymstoku  ZSZ Nr 2   
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

/imię i nazwisko/ 

 

do Zakładu Pracy w okresie: …………………….….  do ……………………..……..,  

w celu realizacji praktyki zawodowej  w ramach zajęć edukacyjnych zgodnie z programem nauczania 

w zawodzie:     514207  dla kwalifikacji FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych. 
oraz załączonym programem z określonymi efektami  realizowanej praktyki zawodowej w zawodzie 

Technik usług kosmetycznych.   
  /nazwa i numer zawodu/ 

 

 

§2. 
Imienna lista uczniów / słuchaczy/*, program praktyk oraz zadania dla odbywających praktykę 
stanowią odrębne załączniki do niniejszej umowy.  

 
 

§3. 
Zadaniem praktyki zawodowej jest współpraca ze Szkołą w przygotowaniu uczniów / słuchaczy/* do 

samodzielnej pracy, podejmowania decyzji i wysokiej kultury pracy. 

 
 

§4. 
Opiekun praktyki dokonuje oceny umiejętności opanowanych przez uczniów / słuchaczy/* na 

podstawie obserwacji wykonywanych zadań, postawy, zachowania i sposobu prowadzenia dziennika 

praktyki. 

§5. 
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. 
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4. Praktyka zawodowa jest bezpłatna. 

 

 
§6. 

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. 

 

 
§7. 

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 /słuchacza /* i opiekuna wraz z oceną wyników uzyskanych przez ucznia. 

 

 

 

 

 

 

....................................................................                           .............................................................. 
       /NAZWA ZAKŁADU PRACY/                                                           /PIECZĘĆ SZKOŁY/    

 

 

 

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


