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UMOWA O PRACĘ 
w celu przygotowania zawodowego 

 

 
Zawarta w dniu ......................... pomiędzy…………............................................................tel. .................... 

zwanego dalej pracodawcą, reprezentowanym przez  ................................................................................... 

a absolwentem gimnazjum/szkoły podstawowej*, ........................................................................................... 

zwanego dalej młodocianym.  

 

§ 1. Strony zawierają umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego na czas określony/nieokreślony*. 

 

2. Nauka zawodu …………………............................ w zakresie kwalifikacji…………………………... 

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

trwać będzie ................ miesięcy, poczynając od .................................................................... 

3. Do okresu nauki zawodu zaliczono ........................ miesiące(y) nauki zawodu u pracodawcy: 

.......................................................................................................................................................................... 
(nazwa i siedziba poprzedniego pracodawcy) 

4. Okres trwania nauki zawodu może być skrócony lub przedłużony, na zasadach przewidzianych w od-

rębnych przepisach. 

5. Nauka zawodu kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. 

 

§ 2. Przygotowanie zawodowe będzie odbywało się w .................................................................................. 
        

 

pod nadzorem ..................................................................................posiadającym(ą) kwalifikacje zawodowe 
(imię i nazwisko pracodawcy lub osoby zatrudnionej u pracodawcy) 

 

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

 

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

 

§ 3.1. Młodociany będzie dokształcał się w ................................................................................................... 
                                                                                                   (nazwa szkoły) 

2. Nadzór nad realizacją programu praktycznej nauki zawodu z ramienia szkoły prowadzi kierownik 

szkolenia praktycznego szkoły 

§ 4. Młodociany w okresie nauki zawodu będzie otrzymywał miesięczne wynagrodzenie w wysokości: 

w I roku  ..........% w II roku ..........% w III roku ..........% 

przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązują-

cego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w Dz. Urz. RP Monitor 

Polski. 

§ 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Pracy. 
 

 

 

 

 

  

(data i podpis młodocianego) (data i podpis rodziców/opiekunów*) (data i podpis pracodawcy) 

                                                 
* niepotrzebne skreślić 

(nazwa i siedziba pracodawcy) 

(nazwisko i imię, stanowisko) 

(nazwisko i imię ucznia) 

 

NIP:  
REGON: ______________ 

 

 

 

 

 

 

(pieczątka pracodawcy) 
 

(nazwa i symbol zawodu) 

(miejsce odbywania nauki zawodu) 

Zespole Szkół Ekonomiczno Technicznych w Rakowicach Wielkich 

http://www.zsetrakowice.pl/
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Dane identyfikacyjne 

młodocianego: 

 Nazwisko  imię  drugie imię 

      

data i miejsce urodzenia  imię ojca  imię matki PESEL 

                 

Adres:    kod  poczta  telefon 

    -        
ZAŁĄCZNIKI 

1. Świadectwo ukończenia Gimnazjum/szkoły podstawowej 

2. Orzeczenie uprawnionego lekarza stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy. 

 

PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON:* 

 

1. Młodociany zobowiązany jest w szczególności: 

 
1) dążyć do uzyskania jak najlepszych wyników w nauce, 

2) przestrzegać czas i porządek pracy, ustalone przez pracodawcę, 

3) przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy przeciwpożarowe, 

4) wypełniać systematycznie obowiązek dokształcania, 

5) odnosić się z szacunkiem do przełożonego i przestrzegać zasad koleżeńskiej współpracy, 

6) przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w terminie przewidzianym odrębnymi przepisami, 

7) okazać pracodawcy Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe bezpośrednio po jego uzyskaniu. 

 

2. Pracodawca obowiązany jest: 

 
1) zatrudniać i szkolić młodocianego tylko przy pracach wynikających z programu praktycznej nauki zawodu, wpisanym 

do szkolnego wykazu programów nauczania, 

2) zaopatrzyć młodocianego w sprzęt ochrony osobistej, odzież ochronną i roboczą, narzędzia, materiały i inne potrzebne 

urządzenia, przewidziane na stanowisku pracy na którym odbywa się nauka zawodu, 

3) stosować przepisy o ochronie pracy i zdrowia młodocianych, 

4) kierować młodocianego na badania lekarskie, zgodnie z przepisami i ponosić koszty z tym związane, 

5) zgłaszać młodocianego w ustalonych terminach na naukę dokształcającą, umożliwić mu regularne uczęszczanie na tę 

naukę oraz kontrolować wykonanie przez niego obowiązku dokształcania teoretycznego, 

6) pokryć koszty egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, zdawanego przez młodocianego w pierwszym wy-

znaczonym terminie. 

 

OŚWIADCZENIE MŁODOCIANEGO:  
Oświadczam, że otrzymałem(am) egzemplarz niniejszej umowy i po zapoznaniu się z jej treścią przyjmuję 

zaproponowane mi warunki pracy i wynagrodzenia. Przyjmuję do wiadomości i stosowania obowiązujące 

w zakładzie pracy zasady organizacji pracy i zobowiązuję się do przestrzegania porządku i dyscypliny pracy. 

 

 

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

Na podstawie dołączonych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne przed-

stawiciel szkoły potwierdza posiadane kwalifikacje na instruktora praktycznej nauki zawodu.  

 

 

 

................................................................................. 
(potwierdzenie szkoły) 

                                                 
* PODSTAWA PRAWNA : 

 Kodeks Pracy 

 Rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2019 poz. 391) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wyna-

gradzania (Dz. U.  2018, poz. 2010 i z 2019 poz. 1636)  
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