UMOWA O PRAKTYCZNĄ NAUKĘ ZAWODU
(praktykę zawodową)
Nr ………. (wypełnia szkoła)
zawarta w dniu …………………………
pomiędzy
Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Golądkowie
Golądkowo 41, 06-120 Winnica, zwanym w dalszej części umowy „szkołą”,
reprezentowanym przez dyrektora - Ewę Leszczyńską z jednej strony
a
……………………………………….. - właścicielem gospodarstw rolnego o numerze: …………………,
(imię i nazwisko właściciela gospodarstwa)

(numer indentyfikacyjny nadany przez ARiMR)

z siedzibą w: ………………………………………………………………………………………………...
§1
W roku szkolnym 2018/2019 słuchacz Kwalifikacyjnego Kursu zawodowego kształcącego w zawodzie
rolnik

w

Zespole

Szkół

Centrum

Kształcenia

Rolniczego

im. J. Dziubińskiej Golądkowie zostanie skierowany do realizowania praktyki zawodowej
w

gospodarstwie

rolnym

w

terminie:

od

dnia

11.03.2019

r.

do

05.04.2019

r.

Imię i nazwisko słuchacza kierowanego na praktykę zawodową:………………………………………….
Wymiar praktyki zawodowej: 4 tygodnie (20 dni = 160 godzin).
§2
Zakład pracy zobowiązuje się do:
a) realizacji
programu
praktyki
zawodowej
zgodnie
z
programem
nauczania
dla zawodu rolnik, który stanowi załącznik do niniejszej umowy, pod kierunkiem wyznaczonych
opiekunów praktyk zawodowych:
………………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko opiekuna praktyk zawodowych – właściciela gospodarstwa)

b) zapewnienia warunków materialnych do realizacji praktyki zawodowej,
c) zapoznania uczniów z organizacją pracy, regulaminem pracy, w szczególności w zakresie
przestrzegana porządku i dyscypliny pracy, oraz z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny
pracy i innymi obowiązującymi w zakładzie procedurami,
d) nadzorowania przebiegu praktyki zawodowej i potwierdzania obecności uczniów w prowadzonym
przez nich dzienniku praktyk,
e) sporządzenia w razie wypadku podczas praktyki zawodowej dokumentacji powypadkowej,
f) powiadomienia szkoły o naruszeniu przez ucznia regulaminu pracy.
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§3
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Golądkowie zobowiązuje się do
realizowania obowiązków określonych w § 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu oraz a w szczególności do:
a) sprawowania nadzoru nad realizacją programu praktyki zawodowej
przez Kierownika
Praktycznej Nauki Zawodu – Elizę Dembe – Stańczak (tel. 503 413 288)
b) zapewnienia ubezpieczenia słuchaczy od następstw nieszczęśliwych wypadków,

§4
Zakład pracy zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, przez okres 5 lat od zakończenia praktyki
zawodowej, wszelkich informacji mających charakter danych osobowych, danych szczególnie
wrażliwych i innych mających istotny wpływ na bezpieczeństwo i dobra osobiste uczniów.
§5
Po zakończeniu praktyki zawodowej zakład pracy potwierdza jej odbycie w prowadzonej przez uczniów
dokumentacji (dzienniczek praktyki zawodowej) oraz poprzez wystawienie zaświadczenia o odbyciu
praktyki zawodowej wraz z proponowaną oceną wyników uzyskanych przez uczniów według
sześciostopniowej skali ocen.
§7
Strony umowy nie wnoszą żadnych roszczeń finansowych z tytułu odbywania przez uczniów praktyki
zawodowej.
§7
Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Po jednym dla każdej ze stron.

..................................................................
(pieczątka zakładu pracy )

...............................................................
(podpis przedstawiciela zakładu pracy)

....................................................
(pieczątka szkoły)

...............................................................
(podpis dyrektora szkoły)

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:
1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ewa Leszczyńska – Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej z siedzibą w
Golądkowo 41 G, 06-120 Winnica tel: 23 691 40 73 mail: sekretariat@zsgoladkowo.eu
2.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panią Agatą Sokołowską możliwy jest pod numerem
tel. nr. 23 691 40 73 lub adresem email
agatasokolowska@zsgoladkowo.eu
3.
Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia
26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu związanym z organizacja i realizacją pracy dydaktyczno – wychowawczej.
4.
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5.
Dane osobowe Pana/Pani przechowywane przez okres 5 lat.
6.
Posiada Pana/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz
prawo do cofnięcia zgody.
7.
Przysługuje Pana/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
8.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
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