
  

UMOWA  O  PRAKTYCZNĄ  NAUKĘ  ZAWODU 
 

W dniu ....................... r. między Zespołem Szkół Centrum Kształcenia 

Ustawicznego im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie – „kierującym”, reprezentowanym 

przez  mgr inż. Grzegorza Szewczyka – Dyrektora ZS CKU, 

 

 

a przedsiębiorstwem……………………………….......................................................zwanym dalej 

„przyjmującym”, 

 

reprezentowanym przez:......................................................................................................................, 

została zawarta umowa określająca obowiązki i właściwości stron w zakresie realizacji praktycznej 

nauki zawodu w formie praktyk zawodowych. 

 

§ 1      Podstawą zawarcia umowy jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu    

           z dn. 01 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. Nr 113 poz.988)         

§ 2   „Kierujący” kieruje do „przyjmującego” słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego  

          przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czarnocinie, zgodnie    

          z poniższym wykazem: 

 

Lp. Nazwisko i imię słuchacza Semestr Termin 

1.    

2.    

 

§ 3 Praktyczna nauka zawodu będzie przebiegać zgodnie z ustalonym programem,    

            stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

§ 4 Praktyczna nauka zawodu trwa: w semestrze II i III lub IV po 2 tygodnie, (łącznie 4  

tygodnie).  

            Szczegółowe terminy podane są w wykazie. 

§ 5 Zajęcie odbywają się 5 razy w tygodniu, po 8 godzin dziennie. 

§ 6 „Przyjmujący” na praktykę organizuje stanowiska robocze spełniające warunki  

            do realizacji programu praktyk, wyznacza opiekuna praktyk sprawującego opiekę    

            metodyczną. 

§ 7      Praktykanci są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na    

            danym stanowisku pracy.  

§ 8 „Przyjmujący” potwierdza odbycie praktyki w dokumentacji słuchacza. 

§ 9 Szkoła sprawuje nadzór pedagogiczny nad organizacją i przebiegiem praktyk za  

            pośrednictwem  kierownik szkolenia praktycznego. 

§ 10 Za przeprowadzone praktyki i opiekę nad słuchaczem nie przewiduje się odpłatności. 

§  11 W przypadku niedotrzymania warunków niniejszej umowy stronom przysługuje odwołanie  

            do organu bezpośrednio nadzorującego każdą ze stron. 

§  12    Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

             ze stron. 

 
          Szkoła        Firma  

           

 

 

...............................................                                                ...................................................... 
        /pieczątka i  podpis                                                                                                    / pieczątka i  podpis               

kierującego na praktykę/                                                                                          przyjmującego na praktykę/ 
 

 



Załącznik nr 1  

Program nauczania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej 

i Ustawicznej po modyfikacji – Czarnocin 2012 r. 

 

TEMATYKA   PRAKTYKI    ZAWODOWEJ 

 

Zawód: technik usług kosmetycznych         symbol 514207 

Kwalifikacje: 

K1 – Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy (A.61) 

K2 – Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp (A.62) 

                 praktyka zawodowa  (semestr II- 2 tyg., semestr III/IV - 2 tyg.)  

 

Materiał kształcenia praktycznego: 

Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających twarzy, szyi i dekoltu. 

1. Przygotowanie i uporządkowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasadami ergonomii. 

2. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych skóry twarzy, szyi i dekoltu. 

3. Zabiegi nawilżające, odżywcze, regenerujące skórę twarzy, szyi i dekoltu. 

4. Zabiegi pielęgnacyjne z zastosowaniem aparatury kosmetycznej. 

5. Wykonywanie zabiegów upiększających skóry twarzy, szyi i dekoltu. 

6. Wykonywanie makijażu: dziennego i okazjonalnego. 

7. Henna brwi i rzęs. 

8. Regulacja łuku brwiowego. 

Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających dłoni, stóp i ciała. 

1. Przygotowanie i uporządkowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasadami ergonomii. 

2. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp. 

3. Manicure, pedicure. 

4. Zabiegi spa na dłonie i stopy. 

5. Zabiegi pielęgnacyjne z zastosowaniem aparatury kosmetycznej. 

6. Wykonywanie zabiegów upiększających dłoni i stóp. 

7. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych na ciało. 

8. Zabiegi spa: nawilżające, odżywcze, regenerujące, relaksujące. 

 

W trakcie odbywania praktyki zawodowej słuchacz powinien opanować 

umiejętności praktyczne, potrzebne do wykonywania następujących zadań 

zawodowych: 

1) przeprowadzania diagnozy kosmetycznej;  

2) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających; 

3) udzielania porad kosmetycznych; 

4) organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego. 

 

Uwaga: Doboru tematyki praktyk zawodowych należy dokonać w miarę 

możliwości, mając na uwadze zrealizowanie w jak największym stopniu w/w 

tematykę kształcenia dla zawodu. 


