
UMOWA  
 

z dnia ..................... 
 

zawarta pomiędzy............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

reprezentowanym /-ą przez ............................................................................................................................................ 

zwanym dalej „Uczelnią”  
a  
 
Zakładem Poprawczym i Schroniskiem dla Nieletnich w Raciborzu z siedzibą przy. ul. 
Wojska Polskiego 24, 47-400 Racibórz 
 
reprezentowanym przez Dyrektora mgr Grzegorza BULENDĘ, zwanym dalej Placówką 
 
 

 

w sprawie realizowania praktyki studenckiej w Zakładzie Poprawczym i 
Schronisku dla Nieletnich w Raciborzu 

 
 
 

§1 
 

  Umowa określa sposób przyjmowania studentów na praktykę, odbywania praktyk studenckich w 
Placówce oraz wynagrodzenia pracowników pedagogicznych Placówki sprawujących opiekę 
pedagogiczną nad praktykantami. 
 

§2 
Placówka  zobowiązuje się do: 

 
a) wyznaczenia miejsca i terminu odbywania praktyki przez praktykanta, 
b) wyznaczenia opiekuna, który odpowiada za przebieg praktyki, organizuje pracę praktykanta oraz 

sprawuje nad nim nadzór, 
c) zapewnienia pomieszczenia, narzędzi i materiałów zgodnych z załoŜeniami programowymi 

praktyki, 
d) przeszkolenia praktykanta z zakresu BHP, p-poŜ., ochrony danych osobowych, przestrzegania 

tajemnicy słuŜbowej, 
e) zapoznania praktykanta ze strukturą organizacyjną placówki oraz wewnętrznymi regulaminami 

normującymi działalność placówki, 
f) udzielanie studentom merytorycznych rad i wskazówek,  
g) wydania obowiązkowego identyfikatora waŜnego na czas odbywania praktyki, 
h) dopilnowania właściwego wykonania przez studenta programu praktyki, 
i) kontrolowania przygotowania studenta do zajęć i zatwierdzania konspektów, 
j) zaopiniowanie przebiegu praktyki, ocenę studenta pod kątem jego przygotowania do pracy 

pedagogicznej . 
 
 
 
 



 
§ 3 

 
Uczelnia jest zobowiązana do: 

 
a) opracowania szczegółowego programu praktyki i zapoznania z nim studenta, 
b) sprawowania opieki i kontroli nad praktykami oraz ich oceny, 
c) ubezpieczenia studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków, 
d) przygotowania harmonogramu praktyki zawodowej z uwzględnieniem zasady  racjonalnego i  

kierowania studentów do placówki w sposób nieutrudniający jej codziennego funkcjonowania, 
zwłaszcza unikania nagromadzenia duŜej liczby skierowań na praktykę w jednym miesiącu, 

e) wynagrodzenia pracownika pełniącego opiekę pedagogiczną nad studentem realizującym 
praktykę na zasadach określonych w §4. 

 
§4 
 

1. Ustala się odpłatność w wysokości 60 złotych brutto za kaŜdego studenta skierowanego przez 
Uczelnię na praktykę.  

2. NaleŜność winna być uregulowana najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, w którym praktyka 
została ukończona.  

3. NaleŜność z tytułu pełnienia opieki pedagogicznej nad studentami będzie kierowana na konto 
bankowe wskazane przez opiekuna praktyki. 

4. Numery kont i dane do przelewu zostaną przekazane przez Placówkę. 
 

§5 
 

Ewentualne wynagrodzenie studenta przez Uczelnię z tytułu realizowanej praktyki regulują 
wewnętrzne przepisy Uczelni. 

 
§6 

 
1. Przed terminem rozpoczęcia praktyki Uczelnia przedłoŜy Placówce, bądź zobowiąŜe studenta 

do przedłoŜenia oryginalnego lub potwierdzonej kopii dowodu posiadania ubezpieczenia 
NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków), obejmującego okres trwania praktyki.  

2. Placówka nie ponosi odpowiedzialności cywilnej z tytułu następstw nieszczęśliwych 
wypadków zaistniałych w trakcie praktyki. 

 
 

§7 
 
Osoba zakwalifikowana do odbycia w placówce praktyki pedagogicznej jest zobowiązana do: 

a) pisemnego potwierdzenia przyjęcia warunków odbywania praktyki ( na miejscu), 
b) przestrzegania regulaminu pracy, 
c) wykonywania zadań zleconych przez opiekuna praktyk, 
d) niewynoszenia z siedziby placówki dokumentów lub ich kopii bez zezwolenia osoby sprawującej 

nadzór nad praktyką lub badaniami z ramienia placówki, 
e) nierozpowszechniania, w Ŝadnej formie informacji o charakterze wewnętrznym, stanowiących 

tajemnicę słuŜbową, 
f) przestrzegania ogólnie przyjętych norm kulturalnego zachowania się, w tym odpowiedniego 

stroju, uŜywania poprawnego języka, 
g) noszenia przez cały czas trwania praktyki obowiązkowego identyfikatora imiennego otrzymanego 

w dniu rozpoczęcia praktyki i jego zdanie w dniu zakończenia praktyki. 
 

 
 
 
 



§8 
 
Termin, zakres i sposób odbywania praktyki przez studentów muszą być wcześniej telefonicznie, 
listownie lub mailowo uzgodnione z dyrektorem placówki lub zastępcą dyrektora co najmniej 7 dni przed 
przystąpieniem do praktyki.  
 

§9 
 

1. Praktyki studenckie na terenie Placówki mogą odbywać się tylko na podstawie indywidualnego 
skierowania wystawionego przez Uczelnię. 

2. Dopuszcza się moŜliwość wystąpienia z grupowym skierowaniem, jeśli liczba studentów 
jednorazowo  kierowanych przez Uczelnię jest większa niŜ 5. 

 
§10 

 
1. Placówka zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia zgody na odbywanie przez studenta 

praktyki bez podania przyczyn. 
2.  Odmowa zostaje udzielona na piśmie i przekazana wnioskującemu. Od decyzji tej osobie 

wnioskującej nie przysługuje odwołanie. 
 

§11 
 
Placówka moŜe zaŜądać odwołania przez Uczelnię kierującą studenta odbywającego praktykę na terenie 
placówki w przypadku, gdy naruszy on w sposób raŜący dyscyplinę pracy lub wewnętrzny regulamin 
obowiązujący w placówce. 
 

§12 
 
Osoba odbywającą praktykę na terenie Placówki moŜe za zgodą dyrektora lub zastępcy dyrektora, po 
podpisaniu oświadczenia o ochronie danych osobowych, korzystać z materiałów dotyczących nieletnich, 
zwłaszcza: akt osobowych, arkuszy spostrzeŜeń, arkuszy obserwacji, indywidualnych planów 
resocjalizacji, zdjęć itp.  

 
§13 

 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron. 

 
§14 

 
Zmiany w Umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

 
§15 

Umowa wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 
 
 
 

 ……………………..…………………                       ............................................................…. 
               

 / podpis i pieczęć Rektora lub osoby upowaŜnionej/                                 / podpis i pieczęć Dyrektora lub osoby upowaŜnionej/ 
 


