
 

               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............................................................................zwaną dalej „przyjmującym”,  

 

reprezentowaną 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 z dnia 

24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z  2017;  poz. 1644  

            z dnia 24.08.2017).   

        

§  2     „Kierujący” kieruje do „przyjmującego” ucznia Technikum przy Zespole  

Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czarnocinie, zgodnie z poniższym 

wykazem: 

Lp. Nazwisko i imię ucznia klasa Termin 

1.   

III 
 

 2.  
 

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

            stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

§  4 Praktyczna nauka zawodu w klasie III trwa 4 tygodnie. 

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

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

            techniczne i bhp do realizacji programu praktyk, wyznacza opiekuna praktyk  

            sprawującego opiekę metodyczną i wychowawczą. 

§  7      Praktykanci są zobowiązani do używania posiadanej odzieży ochronnej i stosowania    

            specjalistycznego sprzętu ochronnego będącego na wyposażeniu danego stanowiska  

            pracy w firmie. 

§  8      Uczniowie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków,  

            polisa ………………………….. 

§  9      Uczniowie dokumentują na bieżąco wykonywane czynności (tematy) w dzienniczkach pnz. 

§ 10 „Przyjmujący” potwierdza odbycie praktyki w dokumentacji ucznia (dzienniczek,  

            zaświadczenie). 

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

            pośrednictwem  kierownik szkolenia praktycznego. 

§ 12 Za przeprowadzone praktyki i opiekę nad uczniami nie przewiduje się odpłatności. 

§ 13 W przypadku niedotrzymania warunków niniejszej umowy stronom przysługuje odwołanie  

            do organu bezpośrednio nadzorującego każdą ze stron. 

§ 14     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 żywienia i usług gastronomicznych                                                         

                                                   symbol cyfrowy 343404 

praktyka zawodowa śródroczna  - kl. III – 4 tyg.(160 godz.) 

 

 

Cele ogólnego kształcenia praktycznego: 

W trakcie odbywania praktyki zawodowej uczeń  powinien poszerzyć 

i utrwalić wiadomości teoretyczne uzyskane na zajęciach w szkole oraz nabyć  

umiejętności praktyczne konieczne do  wykonywania zawodu technika żywienia 

i gospodarstwa domowego. 

 

Cele szczegółowe: 

• określić zakres świadczonych usług przez gastronomię otwarta i zamkniętą; 

• określić funkcje i obowiązki na poszczególnych stanowiskach pracy; 

• przygotowywać salę konsumpcyjną do obsługi gości indywidualnych i imprez 

okolicznościowych; 

• podawać i serwować potrawy i napoje; 

• fachowo i kompleksowo organizować i obsługiwać różnego rodzaju imprezy 

gastronomiczne; 

• znać receptury i przepisy kulinarne; 

• sporządzić podstawowe potrawy korzystając z norm i receptur 

gastronomicznych; 

• rozliczyć usługę gastronomiczną i przyjąć należności;  

• sporządzić kalkulację potraw, napojów, używek; 

• sporządzić kartę menu; 

• zaplanować zakupy surowców; 

• sporządzić dokumentację finansowo-księgową; 

• ewidencjonować składniki aktywów i pasywów; 

• dbać o jakość świadczonych usług; 

• przestrzegać przepisów z zakresu bhp, ppoż i higieniczno-sanitarnych. 

 

Uwaga: Doboru zajęć należy dokonać w ramach możliwości zakładu 

gastronomicznego, mając na uwadze zrealizowanie w  jak największym 

stopniu zakresu tematyki i celów kształcenia.   

 

 


