UMOWA
O PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ
zawarta w dniu ………………….…….
pomiędzy:
Zespołem Szkół w Piaskach
ul. Partyzantów 19
21-050 Piaski
reprezentowany przez
mgr Waldemara Szałka – Dyrektora Zespołu Szkół w Piaskach
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
reprezentowany przez
…………………………………………………………………………………………………
o następującej treści:
§1
W roku szkolnym 2016/2017 zostanie skierowany do ………………………….………..……
…………………………………………………………………………………………………
słuchacz Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół
w Piaskach:
……………………………………………….
imię i nazwisko słuchacza
w celu odbycia praktyki zawodowej w zawodzie: technik usług kosmetycznych 514207
kwalifikacja A.62. - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp zgodnie z
programem praktyk określonym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
§2
Praktyka zawodowa odbywać się będzie w wymiarze 80 godzin w terminie
od dnia ………………….. do ….…………………….. i kończy się egzaminem.
§3
Praktyka zawodowa jest nieodpłatna.

Prawa i obowiązki stron umowy:
1. Szkoła kierująca słuchaczy na praktykę zawodową:
a/ współpracuje z podmiotem przyjmującym słuchaczy na praktykę zawodową,
b/ nadzoruje realizację programu praktyki,
c/ akceptuje wyznaczonych przez podmiot przyjmujący opiekunów praktyki,
2. Podmiot przyjmujący słuchaczy na praktykę zawodową:
a/ zapewnia warunki materialne do realizacji praktyk zawodowych a w szczególności:
- stanowiska szkoleniowe wyposażone w niezbędne urządzenia, sprzęt, narzędzia,
materiały i dokumentację techniczną, uwzględniające wymagania bezpieczeństwa
i higieny pracy:
- pomieszczenie do przechowywania odzieży i obuwia roboczego oraz środków
ochrony osobistej;
- dostęp do urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń socjalnobytowych.
b/wyznacza opiekunów (opiekuna) praktyk zawodowych, o której mowa
w § 10 i § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r.
w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. nr 244, poz. 1626).
c/ zapoznaje słuchaczy z organizacją pracy, regulaminem pracy, w szczególności
w zakresie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy oraz z przepisami i zasadami
bhp.
d/ nadzoruje przebieg praktyk;
e/ sporządza w razie wypadku dokumentację powypadkową;
f/ współpracuje ze szkołą kierującą słuchaczy na praktykę zawodową;
g/powiadamia szkołę o naruszeniu przez słuchacza regulaminu pracy oraz
powtarzającej się absencji bez usprawiedliwienia.

Ewentualne spory wynikłe w trakcie zajęć praktycznych będą rozstrzygane w drodze
negocjacji stron.

.....................................................
pieczęć i podpis dyrektora szkoły

..........................................................
pieczęć i podpis przedstawiciela
zakładu pracy

Protokół
egzaminu z praktyki zawodowej dla słuchacza
Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego
Technik usług kosmetycznych

Przeprowadzonego dnia ………………………………………………………………….

w ………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
/miejsce odbywania praktyk/

Lp.

Nazwisko i imię słuchacza

Wynik egzaminu

1.

………………………………………………
/podpis opiekuna praktyk/

Załącznik nr 1 do umowy

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ
TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

Zakres czynności:

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.

