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UMOWA O PRAKTYKI ZAWODOWE nr PR/……../……../20…….. 
Zawarta w dniu …………………………….. roku w ……………………………… pomiędzy: 
 
NOVA Centrum Edukacyjne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Widok 8, 00-023 Warszawa, wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000467126, NIP 
5252558974, REGON 146748188, kapitał zakładowy: 5.000 zł, reprezentowaną przez Dyrektora ds. dydaktyki 
Tomasza Fedaka – na podstawie pełnomocnictwa z dnia 2 listopada 2015 roku, udzielonego przez Prezesa 
Zarządu Krzysztofa Turniaka, uprawnionego do samodzielnej reprezentacji, zgodnie z aktualnym odpisem z 
KRS, dalej zwaną Szkołą, 
 
a firmą: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

dalej zwaną Firmą reprezentowaną przez …………………………………………………… została zawarta umowa 
następującej  treści: 
 

§ 1. 

W roku szkolnym 20……/20…… zostanie skierowany/a do Firmy  Pan/i …………………………………………….. 

Słuchacz/ka …… semestru  w zawodzie ………………………………………………………………………… w celu 

odbycia praktyki zawodowej. 

§ 2. 

Praktyka zawodowa będzie odbywać się w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych w/g ustalonego 
harmonogramu między uczniem, Szkołą i Firmą. 

 
§ 3. 

Praktyka zawodowa będzie realizowana zgodnie z programem nauczania dla zawodu 

………….………………………………………………………………………………….. w wymiarze …………..godzin. 

 
§ 4. 

Termin praktyk zawodowych ……………………………………. 

Umawiające się strony – działając w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie 

organizowania i finansowania praktycznej nauki zawodu, praw i obowiązków podmiotów organizujących naukę 

zawodu (Dz. U Nr 244, poz. 1626) ustaliły co następuje: 

1. Firma: 

zapewni słuchaczowi bezpłatnie warunki do odbywania praktyki zawodowej, a w szczególności: 

 stanowiska szkoleniowe z zapewnieniem zasad BHP, 

 pomieszczenia do bezpiecznego przechowywania odzieży i przyborów szkolnych, 

 korzystania z urządzeń higienicznych i sanitarnych. 

2. Szkoła: 

 zapewnia nadzór pedagogiczny nad przebiegiem praktyki zawodowej w związku z tym słuchacz dostarczy 

harmonogram uczestnictwa w praktykach zawodowych, 

 współpracuje w realizacji programu nauczania z kierownictwem Firmy. 
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§ 5. 

Słuchacz na okres praktyk zawodowych jest zobowiązany ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych 

wypadków (NNW). 

§ 6. 

Zmiany niniejszej umowy można wprowadzić za obustronną zgoda i tylko w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

 

§ 7. 

Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za miesięcznym wypowiedzeniem, z powodu nie wywiązania 
się z obowiązków przez drugą stronę. 

 

§ 8. 

W sprawach nie uregulowanych w umowie stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 
dnia 15 grudnia 2010 r. W sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626). 

 

§ 9. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ............................................  ................................................ 
 (przedstawiciel jednostki kierującej  (przedstawiciel jednostki przyjmującej 
 na praktyki zawodowe)  na praktyki zawodowe) 
 
 
 
 
 
 
Załącznik: program praktyk 

 


