……………………………………………
Miejscowość, data

……………………………………………
Imię i nazwisko

……………………………………………
Adres do korespondencji
……………………………………………………...........
Telefon

Prezydent Miasta
Siemianowice Śląskie
PODANIE O PRAKTYKĘ
Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie na praktykę studencką w Urzędzie Miasta
Siemianowice Śląskie.
Jestem studentem/słuchaczem …………………………………………………………..............
(Nazwa uczelni/szkoły, wydział, rok studiów)
Zamierzam odbyć praktykę w Wydziale/Referacie …………………………………….............
……………………………………………………………………………………………...........
Głównym celem praktyki jest ……………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………………………...........
Proponowany termin praktyki……………………………………………………………….......
……………………………………
(podpis studenta/słuchacza)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w podaniu, dla potrzeb rekrutacji na
praktykę studencką lub szkolną (zgodnie z ustawą a dnia 29.08.97r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr
133, poz. 883 z późn. zm.)

Umowa o organizację i odbycie praktyki studenckiej/szkolnej
w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie
zawarta w dniu…………………w Siemianowicach Śląskich, pomiędzy:
Urzędem Miasta Siemianowice Śląskie, reprezentowanym przez:
Prezydenta Miasta
………………………………………………………………………………………………......
a
…………………………………………………………………………………………………..
(nazwa uczelni, szkoły, wydział)

reprezentowanej przez:
………..........……………………………………………………………………………………
o następującej treści:
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest umożliwienie odbycia praktyki studenckiej/szkolnej
Pani/Panu
......…...…………………………………………………………………………………………..
w Wydziale/Referacie
….......……………………………………………………………………………………………
w terminie
…………………………………………………………………………………………………...
w godzinach pracy Urzędu Miasta.
§2
Do obowiązków Urzędu Miasta należy zapoznanie studenta/słuchacza/ucznia:
• z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta
• z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy
• z przepisami o ochronie tajemnicy służbowej oraz ochronie danych osobowych
• z funkcjonowaniem w Urzędzie Miasta Zintegrowanego Systemu Zarządzania
• z Kodeksem Etyki pracownika samorządowego
§3
Do obowiązków studenta/słuchacza/ucznia należy:
• przestrzeganie zasad porządku i dyscypliny pracy obowiązujących na terenie Urzędu
Miasta
• korzystanie z programów komputerowych w zakresie określonym przez pracownika
merytorycznego nadzorującego praktykę na zasadach określonych przez koordynatora
ds. bezpieczeństwa informacji.
• przestrzeganie Regulaminu Organizacyjnego UM oraz przepisów bhp

•
•
•
•

dbałość o powierzone składniki majątkowe niezbędne do wykonywania praktyki
zobowiązanie i przestrzeganie zasad zachowania poufności
posiadanie przez
studenta/słuchacza aktualnego ubezpieczenia od następstw
nieszczęśliwych wypadków
dbałość o dobre imię Urzędu oraz godne zachowanie w miejscu praktyki.
§4

………………………………………………………… oświadcza, ze student/słuchacz/uczeń
( uczelnia, wydział)

kierowany na praktykę jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.
§ 5
Strony oświadczają, że praktyka odbywana przez studenta/słuchacza/ucznia jest bezpłatna.
Urząd Miasta nie ponosi żadnych kosztów z tego tytułu.
§6
Opiekunem praktykantów z ramienia Urzędu jest Sekretarz Miasta.
Opiekunem merytorycznym jest naczelnik, kierownik komórki, w której odbywa się praktyka.
§7
Potwierdzeniem odbycia praktyki studenckiej jest zaświadczenie o jej odbyciu, wystawione
przez Urząd Miasta.
§8
W przypadku rażącego naruszenia przez odbywającego praktykę postanowień niniejszej
umowy, może ona zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym.
§9
Każda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 11
Umowę sporządzono dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

...…………………………………
Urząd Miasta

.…………………………………..
Uczelnia/Szkoła

