
 

UMOWA O ORGANIZACJĘ PRAKTYKI ZAWODOWEJ 

w kwalifikacji RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej 

zawarta w dniu…………………. 

 

pomiędzy Zespołem Szkół Przyrodniczo – Technicznych Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Bojanowie zwanym dalej Kierującym, reprezentowanym przez 

p.o. dyrektor  mgr inż. Beatą Nowak 

a  .................................................................................................................................................  
(nazwa i adres jednostki przyjmującej) 

zwanym dalej Przyjmującym, reprezentowanym  

przez ...........................................................................................................................................  

o następującej treści: 

 

 

§1. 

Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie 

kieruje w roku szkolnym 20…/20… 

 ....................................................................................................................................................  
(imię i nazwisko słuchacza) 

 

słuchacza semestru ……… na praktykę zawodową. 

 

Praktyka zawodowa realizowana będzie od ............................. do .................................. 

(łącznie 4 tygodnie). Program praktyki zawodowej i karta oceny stanowią załącznik do 

niniejszej umowy. 

 

 

§3. 

Kierujący jest obowiązany: 

1) informować Przyjmującego o zmianach w wykazie skierowanych słuchaczy; 

2) ubezpieczyć słuchaczy od następstw nieszczęśliwych wypadków; 

3) wyznaczyć opiekuna, który będzie utrzymywać bieżące kontakty z Przyjmującym; 

4) ustalić czas i termin zajęć; 

5) zapewnić przeprowadzenie wymaganych badań lekarskich kierowanych uczniów. 

 

 



 

§4. 

Przyjmujący jest obowiązany: 

1) zapewnić warunki materialne do odbycia praktyk; 

2) wyznaczyć opiekuna praktyki zawodowej; 

3) zapoznać z organizacją pracy, regulaminem pracy oraz przepisami BHP; 

4) nadzorować przebieg praktyki zawodowej; 

5) sprawdzać i odnotowywać frekwencję słuchaczy; 

 

§5. 

Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z 1-miesięcznym wypowiedzeniem,  

w przypadku niewywiązywania się z obowiązków przez druga stronę. 

 

§6. 

W sprawach nie uregulowanych w umowie stosuje się przepisy: 

 - Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie 

praktycznej nauki zawodu (Dz.U. Nr 244, poz. 1626);  

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2015r. (Dz.U.poz.1183) w 

sprawie praktycznej nauki zawodu.;  

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 29 marca 2019 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2019 poz. 644); 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie 

praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2017 poz. 1644); 

-  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie 

kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632). 

 

  

  

 

 

 

 ............................................   .................................................  
  Kierujący Przyjmujący 

 


