
 

………………………………                                                             …………………....... dnia ……………… 
              (pieczęć zakładu)                                                                                                      ( miejscowość)                                                                          

 

Zespół Szkół Technicznych 
Szkoła Branżowa I stopnia 

ul. 3 Maja 15  

43-450 Ustroń 
 

SKIEROWANIE 
 

MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA NA NAUKĘ DOKSZTAŁCANIA 
 

A.  Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania 

zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2018 poz. 2010) Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 19 lutego 2019 w sprawie celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego 

oraz klasyfikacji zawodów (Dz.U. 2019 poz. 316) oraz z dnia 22 lutego 2019 w sprawie praktycznej nauki 

zawodu (Dz.U. 2019 poz. 391) z póź zm.   kieruję na dokształcanie do Waszej Szkoły: 

 

Nazwisko i imię ……………………………………………………  PESEL …………………………..  

 

urodzonego(ą)  dnia  ………………………………………  w  ………………………………………... 

 

zamieszkałego(ą) w  ……………………………………………………………………………………... 

 

na teoretyczną naukę dokształcającą do klasy …………….….. w zawodzie………………..………….. 

 

…………………………………………………………………………………………….……………... 
                           (podać pełną nazwę zawodu i specjalności zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego) 

 

Jednocześnie oświadczam: 

1. *Umowę o pracę w celu nauki zawodu dołączam do skierowania. 

2. *Do dnia 31.08.2……...r. z wyżej wymienionym zostanie spisana umowa o pracę w celu przygotowania 

zawodowego, która będzie obowiązywała od dnia …………………..……… r. 

Kopia umowy zostanie przekazana niezwłocznie do Waszej Szkoły. 

3. Zakład pracy  posiada obowiązujący program nauczania, zgodnie z aktualnie podstawą programową 

kształcenia w zawodach. 

4. Osoby prowadzące przygotowanie zawodowe młodocianych są niekarane i posiadają wymagane 

przepisami przygotowanie zawodowe i pedagogiczne. 

5. Pracodawca spełnia wymagania określone w art. 3 ustawy o rzemiośle. 

6. Będą spełnione wszystkie przepisy związane z zatrudnieniem pracowników młodocianych celu 

przygotowania zawodowego, a w szczególności:  

- młodociany będzie zatrudniony tylko przy pracach objętych programem praktycznej nauki zawodu 

- młodociany będzie miał umożliwione regularne uczęszczanie na naukę teoretyczną do szkoły oraz 

będzie nadzorowane wypełnianie przez niego obowiązku dokształcania się. 

- podczas podania śródrocznej i rocznej oceny z praktyk, określony będzie przez pracodawcę stopień 

realizacji programu nauczania zawodu, zgodnie z art. 120a Prawo oświatowe. 

- w każdym roku nauki młodociany będzie uczestniczył w turnusie dokształcenia teoretycznego 

(nauka przedmiotów zawodowych). Na czas trwania turnusu będzie oddelegowany od zajęć 

szkolnych i praktycznych nauki zawodu. Program kursu będzie udostępniony pracodawcy. 
- młodociany będzie narażony na działanie następujących czynników szkodliwych, uciążliwych lub 

niebezpiecznych dla zdrowia występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu : 

………………………………………………............................................................................................... 

  

7. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

                                                                                                                            

                                                                                                  ..…………………………………………………                       
                                                                                                                            (podpis i pieczęć kierownika lub właściciela Zakładu Pracy) 

 

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

 
*Niepotrzebne skreślić 



B.  Wypełnić dla rzemieślniczych zakładów pracy – wypełnia Cech Rzemiosł. 

 

   Kierujący na dokształcanie 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)  

 

 
 

 

 

 


