
 

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 gospodarstwem rolniczym................................................................................................zwanym 

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 praktyki 

zawodowej 

1.    

 2.  
§  3 Praktyczna nauka zawodu będzie przebiegać zgodnie z ustaloną tematyką przedstawioną   

           w załączniku nr 1 do umowy. 

§  5 Praktyka  zawodowa trwa w klasie II – przez cztery tygodnie codziennie, w wymiarze 40  

           godzin tygodniowo oraz  w klasie III -  jeden dzień w tygodniu, przez cały rok w  

           wymiarze 6 godzin dziennie (łącznie 160 godzin) z wyłączeniem dni wolnych od zajęć  

           szkolnych i dni, w których uczniowie reprezentują szkołę.   

§ 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 „Kierujący” udostępnia „Przyjmującemu” dane osobowe,  a  „Przyjmujący” zobowiązuje 

się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, 

Rozporządzeniem (RODO) oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 

które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

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

            ze stron. 

 
              

         ...............................................                                                ...................................................... 
                Szkoła  /pieczątka i  podpis                                                                                                    Firma/ 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 rolnik           symbol cyfrowy 314207 

 

praktyka zawodowa śródroczna  kl. II - 4 tyg. (160 godz.), kl. III – przez cały rok 

szkolny,  jeden dzień w tygodniu (160 godz.), 

 

Cele ogólnego kształcenia praktycznego: 

W trakcie odbywania praktyki zawodowej uczeń powinien opanować umiejętności 

praktyczne potrzebne do prawidłowego i organizowania prac wykonywania                         

w gospodarstwie rolniczym. 

 

Cele szczegółowe: 

• zapoznać się z produkcją roślinną gospodarstwa; 

• znać zasady przygotowania roli do siewu; 

• analizować stosowanie nawozów organicznych i mineralnych w różnych 

sytuacjach; 

• rozpoznawać i zwalczać podstawowe choroby, szkodniki i chwasty; 

• rozpoznawać rośliny i ocenić skład botaniczny runi użytków zielonych; 

• wykonywać zabiegi pielęgnacyjne na użytkach zielonych; 

• zapoznać się z działem produkcji zwierzęcej; 

• określać na żywych zwierzętach położenie ważniejszych kości, stawów     

i narządów; 

• przygotowywać i zadawać paszę dla zwierząt gospodarskich; 

• wykonywać zabiegi pielęgnacyjne u zwierząt gospodarskich; 

• oceniać warunki zoohigieniczne pomieszczeń inwentarskich; 

• wykonywać podstawowe czynności dotyczące techniki rolniczej (budowlane, 

stolarskie i mechaniczne); 

• wykonywać czynności dotyczące obsługi ciągnika rolniczego; 

• ocenić stan techniczny maszyn do uprawy roli, nawożenia, siewu, sadzenia 

i zbioru zielonek. 

 

Uwaga: Doboru zajęć należy dokonać w ramach możliwości gospodarstwa, 

mając na uwadze zrealizowanie w  jak największym stopniu zakresu 

tematyki i celów kształcenia.   

 

 


