
Podlega – Nie podlega 

rejestracji w Cechu 

_________________ 

Adnotacja CRR 

 

ZZAAŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIEE  ZZAAKKŁŁAADDUU  PPRRAACCYY  DDOOTTYYCCZZĄĄCCEE  PPRRZZYYJJĘĘCCIIAA  UUCCZZNNIIAA  

  //  PPRRAACCOOWWNNIIKKAA  MMŁŁOODDOOCCIIAANNEEGGOO  //  NNAA  PPRRAAKKTTYYCCZZNNĄĄ  NNAAUUKKĘĘ  ZZAAWWOODDUU    
(wypełnia zakład pracy) 

 
 

.....................................................                                                       
              ( pieczątka zakładu pracy)                                                                                                                                                            

 

Oświadczam, że w roku szkolnym 2200……..//2200…….. przyjmuję ucznia .................................................................................... 
                                                                                                                                                                                          ( imię i nazwisko ucznia ) 

 PESEL 

 

na praktyczną naukę zawodu w kierunku zgodnym z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego 

(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań 

kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego(Dz.U. 2019  
 

poz. 316 ) w zawodzie ......................................................................................................... symbol zawodu………………..…………………. 

i skieruję go na zajęcia teoretyczne do Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1  

98 – 220 Zduńska Wola ul. Żeromskiego 10. 
 

1. Nazwa zakładu pracy .......................................................................................................................................................................................... 
 

2. Adres zakładu pracy ........................................................................................................................................................................................... 
 

3. Numer telefonu ............................... e – mail: ...............................REGON .......................................... NIP ........................................... 

 

4. Osoba odpowiedzialna za szkolenie młodocianego: PAN/PANI ........................................................................................................ 
 

5. Posiada kwalifikacje zawodowe
(*)

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

                                                  (wykształcenie lub tytuł zawodowy) 

    kwalifikacje pedagogiczne
(*)

 ……………………………………………………………………………………….……………………………………... 
                                                                                                                                                (nazwa i numer dokumentu, przez kogo wydany) 

Nauka zawodu twa 36 miesięcy, rozpoczyna się dnia............................................. i kończy w dniu .............................................. 

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu na cykl kształcenia 

zostanie zawarta z uczniem do końca sierpnia bieżącego roku. Uczniowie zatrudnieni w rzemieślniczych 

zakładach pracy zawierają umowę z pracodawcą w obecności przedstawiciela Cechu. Załącznikiem do zawartej  

umowy, są spisane między pracodawcą a dyrektorem szkoły ustalenia dotyczące zakresu kształcenia zawodowego 

realizowanego przez każdą ze stron, liczby dni w tygodniu, w których zajęcia praktyczne odbywają się  

u pracodawcy oraz sposób monitorowania przez każdą ze stron realizacji programu nauczania zawodu. 
 

 

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

                 (miejscowość, data )                                                                                                                                                                      (podpis i pieczątka pracodawcy) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  
 
 
...............................................................                                                                      ......................................................................... 

                 (podpis  ucznia)                                                                                                                                                                    (data, podpis  pracodawcy i pieczęć zakładu pracy) 

(*) Zgodnie z § Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki 

zawodu(Dz.U. 2019 poz. 391 z późn. zm.) 

                      


