Załącznik Nr 4 do Regulaminu praktyk
studenckich/szkolnych w WSzS Nr 2
w Jastrzębiu-Zdrój

UMOWA
o prowadzeniu prowadzeniu praktyk szkolnych
( płatna )
W dniu …....................pomiędzy...........................................................................................................
nazwa uczelni

reprezentowaną przez …....................................-...................................................................................
zwanym dalej Kierującym, a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju,
z siedzibą przy Alei Jana Pawła II 7, reprezentowanym przez:
…...........................................................................................................................................................
zwanym dalej Przyjmującym ustala się co następuje:
§1
W roku szkolnym ….......................Kierujący skieruje do WSzS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju …............
uczniów w systemie ….......w tygodniu (….................)...................godzin w celu odbycia zajęć
praktycznych w zawodzie.
Lp. Nazwisko i imię

Semestr

Grupa

Termin

Ilość dni

1.
2.
3.
§2
Realizując postanowienia wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
15.12.2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244 poz. 1626 z późn. zm. )
uzgodniono co następuje:
1. Zajęcia praktyczne będą przebiegać zgodnie z programem nauczania w zawodzie...............
…..............................................................................................................nr …....................... .
2. Zajęcia praktyczne odbywać się będą pod kierunkiem opiekunów praktyk- pracowników
Szkoły, którzy ponoszą odpowiedzialność za działania pozostających pod ich nadzorem
praktykantów.
3. Zajęcia praktyczne powinny uwzględniać specyfikę nauczania zawodu oraz zapewniać
bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
4. Uczniowie/słuchacze objęci są ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków
młodzieży oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej każdego z uczniów
wymienionych w § 1.
5. Uczniowie posiadają aktualne książeczki z badaniami dla celów sanitarno –
epidemiologicznych.
§3
1. Instruktor praktycznej nauki zawodu potwierdza odbycie zajęć przez ucznia oraz wystawia
ocenę końcową w dokumentacji zajęć.
2. Program nauczania zawodu objętego niniejszą umową stanowi dołączony przez szkołę
Załącznik Nr 1.

§4
1. Kierujący pokrywa koszty badań w zakresie profilaktyki poekspozycyjnej powstałej
w wyniku kontaktu z materiałem biologicznym, potencjalnie zakaźnym i ryzykiem
zakażenia HIV, HBV, HCV oraz koszty profilaktycznego leczenia poekspozycyjnego
uczniów.
2. Tytułem zwrotu kosztów ponoszonych przez Przyjmującego na odzież ochronną i inne
materiały Kierujący zapłaci kwotę naliczoną po zrealizowaniu praktyki zgodnie z cennikiem
stanowiącym załącznik nr 8 do Regulaminu praktyk studenckich/szkolnych, za jeden dzień
praktyki za każdego ucznia, na rachunek Przyjmującego Getin Noble Bank S.A.:
21 1560 0013 2341 8722 7000 0001.
3. Kierujący oświadcza , iż uczniowie kierowani na praktyki objęci są ubezpieczeniem
od odpowiedzialności cywilnej oraz posiadają ważne badania lekarskie
zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie badań lekarskich
kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, i na
kwalifikacyjne kursy
zawodowe, uczniów tych szkół , studentów , słuchaczy kwalifikacyjnych kursów
zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich ( Dz.U. z 2014r. poz. 1144 ).
§5
1. W przypadku niedotrzymania warunków niniejszej umowy, stronom przysługuje odwołanie
do organu bezpośrednio nadzorującego każdą ze stron.
2. Strony poddają spory wynikłe z niniejszej umowy w rozstrzygnięcie sądu właściwego
dla Przyjmującego.
§6
Umowę spisano w dwu jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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