……………………………

……………………………….

(pieczęć pracodawcy)

UMOWA O PRACĘ
w celu przygotowania zawodowego

Zawarta w dniu ………………………… pomiędzy …………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa i siedziba zakładu pracy)
zwanym dalej pracodawcą, reprezentowanym przez...............………………………………………………
(pracodawcę lub osobę upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)
a ……………………………………………………….urodzonym………………………………………...........
(miejsce i data urodzenia)

PESEL………………………zamieszkałym…………………………………………………………………….
(adres zamieszkania)

absolwentem…………….............................................................................. zwanym dalej młodocianym.
(należy podać rodzaj ukończonej szkoły)

I.
1. Strony zawierają umowę na czas nieokreślony.
2. Nauka zawodu Kucharz 512 001 / Fryzjer 514 101 trwa 36 miesięcy,
od dnia……………..…….……………..do dnia zdania egzaminu zawodowego - nie dłużej jednak
niż do dnia……………………………..............
3. Do okresu nauki zawodu zaliczono……………………….miesiące/ęcy nauki zawodu u pracodawcy
…………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa i siedziba poprzedniego pracodawcy)

4. Okres trwania nauki zawodu może być skrócony lub przedłużony na zasadach przewidzianym
w przepisach. Nauka zawodu kończy się egzaminem zawodowym przeprowadzanym przez
Łódzką

Okręgową

Komisję

Egzaminacyjną

/

egzaminem

czeladniczym

zgodnie

z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r.
o rzemiośle (Dz. U. z 2018 poz. 1267).
II.
1. Przygotowanie zawodowe będzie odbywało się w …………………………….....................................
(nazwa zakładu pracy)
pod nadzorem …………...……………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko pracodawcy lub innej osoby uprawnionej do szkolenia)

2. Nadzorując posiada kwalifikacje zawodowe……………………………………………………………….
(nazwa i numer dokumentu kwalifikacyjnego, przez kogo wydany)

oraz przygotowanie pedagogiczne……………………………………………………………..................
(numer dokumentu, przez kogo wydany)

3. Młodociany będzie realizował obowiązek dokształcania w formie nauki zawodu w Branżowej
Szkole I Stopnia Nr 2 w Bełchatowie.
4. Koszty dokształcania teoretycznego młodocianego realizowanego w formie pozaszkolnej poniesie
…………………………………………………………………………………………………………………..
III.
1. Młodociany w okresie nauki zawodu będzie otrzymywał miesięcznie wynagrodzenie w wysokości
w I roku
w II roku
w III roku

5% (nie mniej niż 5%)
6% (nie mniej niż 6%)
7% (nie mniej niż 7%)

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale,
obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS
w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”.

IV. Podstawowe prawa i obowiązki stron umowy określa się następująco:
1.
-

Młodociany zobowiązany jest w szczególności:
dążyć do uzyskania jak najlepszych wyników w nauce,
przestrzegać czasu i porządku pracy ustalonym przez pracodawcę,
przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
wypełniać systematycznie obowiązek dokształcania,
odnosić się z szacunkiem do przełożonego i przestrzegać zasad koleżeńskiej współpracy,
przystąpić do egzaminu zawodowego po zakończeniu nauki zawodu.

2. Pracodawca zobowiązany jest :
- zatrudnić i szkolić młodocianego zgodnie z programem praktycznej nauki zawodu,
- zaopatrzyć młodocianego w przewidziany na danym stanowisku sprzęt ochrony osobistej, odzież
ochronną i roboczą, narzędzia pracy, materiały i inne potrzebne urządzenia,
- stosować się do przepisów o ochronie pracy i zdrowia młodocianych,
- kierować młodocianego na badania lekarskie, zgodnie z przepisami i ponosić koszty z tym
związane,
- zgłaszać młodocianego w ustalonych terminach na naukę dokształcającą, umożliwić mu regularne
uczęszczanie na tę naukę oraz kontynuować wykonanie przez niego obowiązku dokształcania
teoretycznego,
- pokryć koszty egzaminu zawodowego zdawanego przez młodocianego w pierwszym
wyznaczonym terminie.

…………………………...

……………………………………….

(podpis młodocianego i data)

(podpis pracodawcy i data)

…………………………………
(podpis rodziców, opiekunów i data)

Załączniki:
1.
2.
3.
4.

Świadectwo ukończenia szkoły.
Orzeczenie uprawnionego lekarza stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy.
Oświadczenie osoby prowadzącej praktyczną naukę zawodu (zał.1).
Ustalenia pracodawcy z dyrektorem (zał.2).

OŚWIADCZENIE MŁODOCIANEGO:
Oświadczam, ze otrzymałem(łam) egzemplarz niniejszej umowy o pracę w celu przygotowania
zawodowego i po zapoznaniu się z jej treścią przyjmuję zaproponowane mi warunki pracy
i wynagrodzenia. Przyjmuję do wiadomości i stosowania obowiązujące w zakładzie zasady organizacji
pracy i zobowiązuję się do przestrzegania porządku i dyscypliny pracy.
……………………………….
(podpis młodocianego i data)

………………………………………….
(podpis rodzica / opiekuna prawnego i data)

Załącznik 1

OŚWIADCZENIE
osoby prowadzącej praktyczna naukę zawodu

Spełniając wymóg określony w art. 120 ust. 3a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.) oświadczam, że prowadząc
praktyczną naukę zawodu nie byłem/am karany/a za umyślne przestępstwo przeciwko życiu
i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwo
przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 i 2077 oraz z 2019 r.
poz. 730, 858 i 870) oraz za przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2019 r. poz. 852), i wobec mojej
osoby nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem,
leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub zakazu przebywania w określonych
środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania
się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

Złożenie
nieprawdziwego
oświadczenia
może
odpowiedzialności przez osobę potwierdzającą nieprawdę.

skutkować

poniesieniem

..........................................................................................
(data, podpis osoby prowadzącej praktyczną naukę zawodu)*

Oświadczenie podpisuje osoba prowadząca praktyczną naukę zawodu, którą zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2019, poz. 391) jest instruktorem
praktycznej nauki zawodu, którym może być pracodawca lub wyznaczony przez niego pracownik.

Załącznik 2

USTALENIA PRACODAWCY Z DYREKTOREM
Spełniając wymóg określony w art. 120 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.), w związku ze skierowaniem młodocianego
pracownika na dokształcanie teoretyczne do Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2 w Bełchatowie
Pan/Pani ……………………………………………. - Pracodawca
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
(nazwa i siedziba firmy)

oraz Pani Irmina Wojciechowska - Dyrektor
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2
ul. Czapliniecka 98, 97-400 Bełchatów
zobowiązują się do przestrzegania następujących uzgodnień:
1) zakres kształcenia zawodowego zapewnianego przez szkołę i pracodawcę wynika
z programu nauczania zawodu opracowanego na bazie podstawy programowej
kształcenia w zawodzie, określonej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych szkolnictwa branżowego
oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów
szkolnictwa branżowego (Dz.U 2019 poz. 991);
2) zajęcia praktyczne u pracodawcy odbywają się w ustalone w szkolnym planie nauczania
na dany rok szkolny dni tygodnia:
a) w I roku nauki
1 dzień w tygodniu,
b) w II roku nauki
2 dni w tygodniu,
c) w III roku nauki
2 dni w tygodniu;
3) strony będą monitorowały realizację programu nauczania zawodu w następujących
formach:
a) obie strony będą egzekwować obowiązek prowadzenia przez młodocianego
dzienniczka praktycznej nauki zawodu,
b) kierownicy szkolenia praktycznego będą kontrolować dzienniczek praktycznej nauki
zawodu 2 razy w ciągu roku szkolnego, pod kątem zapisywanych przez
młodocianego treści nauczania, wynikających z programu nauczania zajęć
praktycznych w danym zawodzie,
c) kierownicy szkolenia udostępnią pracodawcy program zajęć praktycznych oraz
Regulamin zajęć praktycznych obowiązujący w BS I Stopnia Nr 2,
d) w miarę potrzeb w danym roku szkolnym, kierownicy szkolenia praktycznego
przeprowadzą kontrolę miejsca odbywania zajęć praktycznych i sporządzą
protokół z kontroli,
e) obie strony na bieżąco będą przekazywać sobie informacje dotyczące realizowania
przez młodocianych praktycznej nauki zawodu, współpracując z jednostką Hufca
Pracy HP 5 - 11 w Bełchatowie.

…………………………...
(podpis pracodawcy)

…………………………
(podpis dyrektora)

