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

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

(pieczęć zakładu pracy)
(miejscowość, data)

REGON...............................................
NIP .....................................................
ADRES ...............................................
TELEFON ..........................................

SKIEROWANIE
PRACOWNIKA MŁODOCIANEGO NA NAUKĘ DOKSZTAŁCAJĄCĄ W

SZKOLE BRANŻOWEJ I STOPNIA W ZESPOLE SZKÓŁ W ISTEBNEJ

A.
Działając na podstawie przepisów wymienionych w pkt. C niniejszego skierowania zgłaszam
pracownika młodocianego: (imię, nazwisko) .............................................................................................
urodzonego(ą) dnia .................................... w .................................... nr PESEL ....................................
zamieszkałego (ą) w

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

na teoretyczną naukę dokształcającą do klasy I w zawodzie ...................................................................
...................................................................................................................................................................
(podać pełna nazwę zawodu i specjalności zgodną z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego)

Jednocześnie oświadczam:
1. Do dnia 31 sierpnia ................ r. z wyżej wymienionym zostanie spisana umowa o pracę w celu przygotowania
zawodowego, która będzie obowiązywała do 1 września ...................... r. Kopia umowy zostanie przekazana
niezwłocznie do szkoły.
2. Zakład pracy posiada obowiązujący program nauczania.
3. Osoby prowadzące szkolenie młodocianych posiadają przygotowanie zawodowe oraz pedagogiczne.
4. Zostaną spełnione wszystkie przepisy związane z zatrudnieniem pracowników młodocianych w celu
przygotowania zawodowego w zakresie nauki oraz dokumentacji pedagogicznej.
4.1 Na podstawie programu nauczania zostanie sporządzony rozkład materiału nauczania z uwagi na posiadane
wyposażenie techniczne i specjalizację zakładu.
4.2 Przebieg realizacji praktycznej nauki zawodu będzie dokumentowany ze szczególnym uwzględnieniem
dokumentowania tych zajęć, które wchodzą w zakres prac wzbronionych młodocianym. Młodociany będzie
zatrudniany tylko przy pracach objętych programem praktycznej nauki zawodu
4.3 Wymagane będzie od młodocianego prowadzenie zeszytu przedmiotowego - Dziennik zajęć praktycznych
4.4Młodociany będzie miał umożliwione regularne uczęszczanie do szkoły na obowiązkową naukę teoretyczną
5. W każdym roku nauki młodociany uczestniczy w 4 tygodniowym turnusie dokształcania teoretycznego
(nauka przedmiotów zawodowych). Na czas trwania turnusu jest oddelegowany od zajęć szkolnych
i praktycznej nauki zawodu.
6. W/w będzie narażony/a na działanie następujących czynników szkodliwych; uciążliwych lub niebezpiecznych
dla zdrowia występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu: ............................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

................................................................................
(podpis i pieczęć kierownika lub właściciela zakładu pracy)

...................................................................
(podpis młodocianego)

...................................................................................
(podpis rodzica lub opiekuna p rawnego)

B. Wypełnić dla rzemieślniczych zakładów pracy – wypełnia Cech Rzemiosł.
Kierujący na dokształcenie teoretyczne Rzemieślniczy Zakład Pracy jest zrzeszony w tutejszym
Cechu Rzemiosł i nie ma przeszkód w zatrudnieniu wymienionego w skierowaniu młodocianego
pracownika w celu nauki zawodu. Nauka zawodu może być realizowana w podanym zawodzie.
Informacja ta jest ważna na rok szkolny 20......../20........

......................................................
(pieczęć Cechu)

.....................................................
(podpis pracownika Biura Cechu)

C. Przepisy regulujące zatrudnianie młodocianych:
1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich
wynagrodzenia (Dz. U. z 2014 r. poz. 232 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z
2010 r. Nr 244, poz. 1626 oraz z 2015 r. poz. 1183).
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo
jest dopuszczalne zatrudnienie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób nie mających 16 lat, które ukończyły
gimnazjum oraz osób nie mających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. z 2002 r. nr 214, poz. 1808)
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. 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. poz. 1144)
5. Kodeks Pracy ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502),
6. USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r.
poz. 60)
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i
warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. z 2016 r. poz. 1509).
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa
zawodowego (Dz. U. poz. 2094).
9. USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).

