
 

Umowa o praktyczną naukę zawodu 
prowadzoną w formie praktyk zawodowych 

zawarta w dniu……….…………………… r. pomiędzy  Zespołem  Szkół  i  Placówek  Oświatowych  Nowoczesnych  

Technologii  Województwa Łódzkiego w Łodzi, 90-145 Łódź, ul. G. Narutowicza 122, zwanym dalej Zespołem 

reprezentowanym przez: Sławomira Gajzlera -  Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych 

Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi 

a
1
 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez: ………………………………………………………………………………….. z drugiej strony 

o treści: 

§ 1. Zespół
 
kieruje do zakładu niżej wymienionych słuchaczy/uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych: 

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

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

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

kształcących się w zawodzie…………………………………………… o numerze………………….   w kwalifikacji
2
 

………………………………, w celu odbycia praktyk zawodowych. 

§ 2. Zakład pracy, o którym mowa w § 1 zobowiązuje się do przeprowadzenia praktyk zawodowych  

w wymiarze …………………..godzin w terminie od …….………………do …….…………., zapewniając słuchaczom 

właściwe warunki do odbywania praktyk zawodowych.  Program praktyk dla zawodu stanowi załącznik  do Umowy. 
 

§ 3. Prawa i obowiązki stron oraz zasady odbywania praktycznej nauki zawodu określa Rozporządzenie Ministra Edu-

kacji Narodowej z 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. poz. 1624). 
 

§ 4. Dodatkowe ustalenia: 

1. Zespół wyznacza opiekuna praktyk zawodowych w osobie ……………………………………………… . 

2. Zakład pracy wyznacza opiekuna praktyk zawodowych w osobie …………………………..…………… . 

3. Słuchacze posiadają własną odzież roboczą i środki czystości. 

4. Za praktyki zawodowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.  

5. Słuchacze ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków w…………………………………. .  

6. Zespół nie pokrywa kosztów kształcenia poniesionych przez zakład pracy. 
 
 

§ 5. Postanowienia końcowe: 

1. Wszelki zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują przepisy ustawy oraz powiązanych z nią 

aktów wykonawczych, a także rozporządzenia i kodeksu cywilnego 

 

 

 

 …………………………………………………………   

 

            …………………………………………………………… 

Podpis i pieczątka Dyrektora Zespołu Podpis i pieczątka osoby reprezentującej zakład pracy 

 

 

                                                           
1  Należy wskazać nazwę zakładu pracy, siedzibę oraz osoby reprezentujące 
2  Dotyczy uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych, wystarczy podać numer kwalifikacji 

90 -145 Łódź, ul. G. Narutowicza 122  

tel. 42 631 98 48, 784 207 390  

www.nowoczesnaszkola.edu.pl 


