DOTYCZY NAUKI ZAWODU
………………………………………………
/Miejscowość , data/

DEKLARACJA ZGODY
Zakład pracy …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
/ nazwa zakładu pracy/

w ………………………………………………………………… ul. ……………………………………………………………………..…………………
nr tel ……………………………………………… wyraża zgodę na zatrudnienie z dniem ………………………………………………
absolwenta Gimnazjum nr ………… im ……………………………………………… w ……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
/ nazwisko i imię absolwenta /

..............................................................................................................................................................................
/data i miejsce urodzenia/

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego zostanie zawarta po przedłożeniu
świadectwa ukończenia szkoły i obejmować będzie 36 m-c /cykl 3 letni/
kształcenia w zawodzie ………………………………………………………………………………………………………………………………

Instruktorem praktycznej nauki zawodu i opiekunem ucznia - pracownika młodocianego
będzie ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
/ nazwisko i imię instruktora /

Nadzór nad przygotowaniem zawodowym sprawuje …………………………………………………………………….…..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
/nazwisko i imię pracodawcy lub osoby zatrudnionej u pracodawcy/

posiadający kwalifikacje zawodowe ………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
/ nazwa i numer dokumentu kwalifikacyjnego , przez kogo wydany/

oraz przygotowanie pedagogiczne ………………………………………………………………………………..………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
/nazwa i nr dokumentu kwalifikacyjnego, przez kogo wydany

/

Młodociany będzie realizował obowiązek dokształcania teoretycznego w Zespole Szkół Zawodowych nr 3
Gniezno ul. Sienkiewicza 6.
Koszty dokształcania teoretycznego młodocianego realizowanego w formie pozaszkolnej ponoszą rodzice.
Zakład nasz posiada warunki do realizacji programu praktycznej nauki w w / w zawodzie zgodnie z
obowiązującymi przepisami bhp i p.poż.
Podstawa prawna Dz. U. nr 113 z 2002 r. poz.988 i Dz.U. nr 197 z 2002r. poz. 1663

………………………………………………………………….
/ pieczęć zakładu pracy /

……………………………………………………..
/podpis upoważnionego pracownika zakładu/

DOTYCZY NAUKI ZAWODU
………………………………………………
/Miejscowość , data/

DEKLARACJA ZGODY
Zakład pracy …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
/ nazwa zakładu pracy/

w ………………………………………………………………… ul. ……………………………………………………………………..…………………
nr tel ……………………………………………… wyraża zgodę na zatrudnienie z dniem ………………………………………………
absolwenta Gimnazjum nr ………… im ……………………………………………… w ……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
/ nazwisko i imię absolwenta /

..............................................................................................................................................................................
/data i miejsce urodzenia/

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego zostanie zawarta po przedłożeniu
świadectwa ukończenia szkoły i obejmować będzie 36 m-c /cykl 3 letni/,
kształcenia w zawodzie ………………………………………………………………………………………………………………………………

Instruktorem praktycznej nauki zawodu i opiekunem ucznia - pracownika młodocianego
będzie ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
/ nazwisko i imię instruktora /

Nadzór nad przygotowaniem zawodowym sprawuje …………………………………………………………………….…..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
/nazwisko i imię pracodawcy lub osoby zatrudnionej u pracodawcy/

Potwierdzenie przynależności do organizacji rzemieślniczej - Cech Rzemiosła i Małej
Przedsiębiorczości ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
/ adres /

………………………………………………………………………………
/ pieczęć Cechu
/
Młodociany będzie realizował obowiązek dokształcania teoretycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 3, Gniezno ul. Sienkiewicza 6.
Koszty dokształcania teoretycznego młodocianego realizowanego w formie pozaszkolnej ponoszą rodzice.
Zakład nasz posiada warunki do realizacji programu praktycznej nauki w w / w zawodzie zgodnie z
obowiązującymi przepisami bhp i p. poż.
Podstawa prawna Dz. U. nr 113 z 2002 r. poz.988 i Dz. U. nr 197 z 2002r. poz. 1663

………………………………………………………………….
/ pieczęć zakładu pracy /

……………………………………………………..
/podpis upoważnionego pracownika zakładu/

