...................................................
(pieczęć zakładu pracy)

UMOWA O PRACĘ
w celu przygotowania zawodowego
(dla zakładów nie zaliczanych do rzemiosła)

W dniu ............................................., pomiędzy...............................................................................................................
(data zawarcia umowy)

(nazwa i siedziba zakładu pracy)

........................................................................................................................................ zwanego dalej zakładem pracy,
reprezentowanym przez Pana/ Panią ...............................................................................................................................
(imię, nazwisko i stanowisko)

osobą szkolącą będzie .......................................................................................................................................................
(imię, nazwisko i stanowisko)

który/ a posiada kwalifikacje zawodowe...........................................................................................................................
(nazwa i nr świadectwa / /dyplomu i przez kogo wydane, rok)

kwalifikacje pedagogiczne ...............................................................................................................................................
(nazwa i nr dokumentu i przez kogo wydany, rok)

ukończony kurs bhp ..........................................................................................................................................................
(nazwa i nr dokumentu i przez kogo wydany, rok)

a młodocianym / ną ..........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................
(imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres)

została zawarta umowa o treści następującej:
1. Zakład pracy zatrudnia młodocianego na czas określony - nieokreślony */ w celu odbycia nauki zawodu
.....................................................................................................................................................................................
(nazwa zawodu zgodna z klasyfikacją)

2. Nauka trwa ..... lata szkolne, poczynając od dnia .................... r. do dnia .................... r. i kończy się egzaminem.
3. Miejsce odbywania zajęć praktycznych .....................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
(nazwa i adres zakładu)

4. Do okresu nauki zaliczono ......................... miesięcy nauki zawodu u pracodawcy .................................................
...................................................................................................................................................................................
(wypełnia się w przypadku zmiany zakładu pracy)

5. Okres nauki zawodu może być odpowiednio skrócony lub przedłużony na zasadach przewidzianych w przepisach.
6. Młodociany będzie dokształcał się teoretycznie w: ..........................................................................................
7. Koszty dokształcania teoretycznego (kursy zawodowe, dojazdy i pobyt w ośrodku szkoleniowym ponosi)
.....................................................................................................................................................................................
(zakład pracy lub młodociany)

8. Młodociany w okresie nauki zawodu otrzymuje wynagrodzenie obliczone w stosunku procentowym do
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego
od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa G U S w Dzienniku Urzędowym
Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski", tj.




w pierwszym roku nauki nie mniej niż
w drugim roku nauki nie mniej niż
w trzecim roku nauki nie mniej niż

- 4%
- 5%
- 6%

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI STRON
1.

Młodociany:
 dostarczyć pracodawcy i szkole zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu,
 pilnie i systematycznie uczestniczyć w kształceniu teoretycznym i praktycznym,
 dążyć do uzyskania jak najlepszych wyników w nauce,
 opiekę oraz dojazd do ośrodka dokształcania zawodowego na kursy zawodowe zapewniają rodzice młodocianego,
 prowadzić systematycznie zeszyt przedmiotowy zajęć praktycznych,
 ukończyć kurs podstawowy bhp,
 przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowe,
 zachowywać się nienagannie w zakładzie pracy, szkole i miejscach użyteczności publicznej,
 odnosić się z szacunkiem do przełożonych, nauczycieli i przestrzegać zasad koleżeńskiej współpracy,
 poddawać się obowiązkowym badaniom lekarskim i stosować się do zaleceń lekarskich,
 szanować mienie zakładowe, szkolne,
 terminowo przystąpić do egzaminu końcowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

2. Zakład pracy:
 zatrudniać i szkolić młodocianego, zgodnie z programem zajęć praktycznych,
 młodociany nie będzie zatrudniany w dniach ustawowo wolnych od pracy, godzin nadliczbowych, porze nocnej
oraz przy pracach wzbronionych do wykonywania przez młodocianych,
 zaopatrzyć młodocianego w odpowiedni na danym stanowisku sprzęt ochrony osobistej, odzież ochronną, roboczą,
narzędzia pracy, materiały i inne urządzenia,
 stosować przepisy o ochronie pracy i zdrowia młodocianych,
 kierować młodocianego na okresowe badania lekarskie oraz ponosić koszty z tym związane,
 ubezpieczyć w ZUS i wyrobić legitymację ubezpieczeniową,
 zgłaszać młodocianego w ustalonych terminach na dokształcanie teoretyczne w szkole, umożliwić mu regularne
uczęszczanie na tę naukę oraz kontrolować wykonywanie przez niego obowiązku dokształcania teoretycznego,
 przygotować młodocianego do zdawania egzaminu eksternistycznego z zakresu teoretycznych przedmiotów zawodowych
w przypadku gdy szkoła nie organizuje w danym roku szkolnym kursu zawodowego
 zapewnić bezpieczne, higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie młodocianych w tym
zakresie,
 terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie,
 prowadzić dokumentację zgodną z przepisami.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują: pracodawca,
młodociany, szkoła.
Oświadczam, że egzemplarz niniejszy umowy otrzymałem. Po zapoznaniu się z treścią umowy oraz moimi
obowiązkami i uprawnieniami wynikającymi z obowiązujących przepisów, przyjmuję zaproponowane mi warunki
odbywania przygotowania zawodowego i wynagrodzenia. Równocześnie zobowiązuję się do przestrzegania
obowiązującego w zakładzie regulaminu pracy.

...................................................
(data i podpis młodocianego)

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

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

(data i podpis rodzica)

(podpis kierownika zakładu pracy)

P o d s t a w a p r a w n a:

Kodeks Pracy

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych ich wynagradzania (Dz. U
Nr 60, poz. 278) i nowelizacja dnia 12 listopada 2002 roku( Dz. U.Nr 197, poz. 1663 ).

