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

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

(pieczęć zakładu pracy)
(miejscowość, data)

SKIEROWANIE
MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA NA NAUKĘ DOKSZTAŁCAJĄCĄ W SZKOLE

Działając na podstawie przepisów wymienionych w punkcie B 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, a w szczególności w zakresie dokumentacji pedagogicznej:
- na podstawie programu nauczania zostanie sporządzony rozkład materiału nauczania zawierający
ocenę stopnia realizacji obowiązującego programu nauczania z uwagi na posiadane wyposażenie
techniczne i specjalizację zakładu.
- od uczniów wymagane będzie prowadzenie zeszytu przedmiotowego – Dziennika zajęć praktycznych
- przebieg realizacji praktycznej nauki zawodu będzie dokumentowany ze szczególnym
uwzględnieniem dokumentowania tych zajęć, które wchodzą w zakres prac wzbronionych
młodocianym.

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

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

...................................................................................
(podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

A. 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)

B. Przepisy.
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej
nauki zawodu (Dz. U. Nr 113, poz. 988).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego
młodocianych i ich wynagrodzenia (Dz. U. Nr 60/1996 poz. 278), zmienione w dniu 12 listopada
2002r. (Dz. U. Nr 197, poz. 1663).
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. Nr 214, poz. 1808).
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1990r. w sprawie wykazu prac wzbronionych
młodocianym (Dz. U. Nr 85/1990, poz. 500 oraz nr 1/1992, poz. 1)

