
UMOWA O PRACĘ 

w celu przygotowania zawodowego 

 

zawarta w dniu …………….., pomiędzy ……………………………………………………….., zwanym 

dalej pracodawcą, reprezentowanym przez: ………………………………………………………………… 

a  

…………………………………………….…………….., urodzoną/ym ………………………………..  

w ……………………………….…………. PESEL ………………………………….., zamieszkałą/ym  

…………………………………………………………….., absolwentem szkoły podstawowej, zwanym  

dalej młodocianym. 

 

§ 1 

 

1. Strony zawierają umowę na czas nieokreślony. 

2. Nauka zawodu ………………..…….   o numerze ……………..  trwa …. lata …. miesięcy .… dni,  

od dnia 01.09.2021r. do dnia zdania egzaminu …………………………………………………..    
                                                                                             czeladniczego / zawodowego 
nie dłużej jednak niż do dnia 31.08.2024r. 

3. Do okresu nauki zawodu zaliczono ….… dni nauki zawodu u pracodawcy 

……………………………………………………………………………… [.….. dni]. 

Okres trwania nauki zawodu może być skrócony lub przedłużony na zasadach przewidzianych w przepisach. 

Na zakończenie nauki zawodu młodociany, zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu  

………………..…………………………………………..    
                              czeladniczego / zawodowego 

 

§ 2 

 

1. Przygotowanie zawodowe będzie odbywać się w 

……………………………………………………………………………………………………… 

pod nadzorem …………………………………………………………………. .  

Nadzorujący posiada kwalifikacje zawodowe 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….………… oraz przygotowanie pedagogiczne 

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

2. Młodociany będzie skierowany na dokształcanie teoretyczne w formie pozaszkolnej (turnusów 

dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników) do Centrum Kształcenia Zawodowego 

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Lotnicza 26, 59-220 Legnica. 

3. Koszty turnusu dokształcania teoretycznego ucznia Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 w Legnicy - 

młodocianego poniesie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy. 

 

§ 3 

 

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

w 1 roku 5 % (nie mniej niż 5 %) 

w 2 roku 6 % (nie mniej niż 6 %) 

w 3 roku 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" 

 

 



§ 4 

 

Podstawowe prawa i obowiązki stron umowy określa się następująco: 

1. Młodociany zobowiązany jest w szczególności: 

a. dążyć do uzyskania jak najlepszych wyników w nauce, 

b. przestrzegać czasu i porządku pracy ustalonych przez pracodawcę, 

c. przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, 

d. wypełniać systematycznie obowiązek dokształcania, 

e. odnosić się z szacunkiem do przełożonego i przestrzegać zasad koleżeńskiej współpracy, 

f. przystąpić do egzaminu czeladniczego lub zawodowego po zakończeniu nauki zawodu. 

 

2. Pracodawca obowiązany jest: 

a. zatrudnić i szkolić młodocianego zgodnie z programem praktycznej nauki zawodu, 

b. zaopatrzyć młodocianego w przewidziany na danym stanowisku sprzęt ochrony osobistej, 

odzież ochronną i roboczą, narzędzia pracy, materiały i inne potrzebne urządzenia, 

c. stosować się do przepisów o ochronie pracy i zdrowia młodocianych, 

d. kierować młodocianego na badania lekarskie, zgodnie z przepisami i ponosić koszty z tym 

związane, umożliwić mu regularne uczęszczanie do szkoły oraz kontrolować wykonywanie 

przez niego obowiązku dokształcania teoretycznego, 

e. pokryć koszty egzaminu czeladniczego lub egzaminu zawodowego zdawanego przez 

młodocianego w pierwszym wyznaczonym terminie, 

 

3. Zgodnie z Rozporządzeniem 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) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781 t.j.) niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych obejmujących dane zawarte w powyższej umowie. 

 

.............................................................                          .................................................................. 
                  (data i podpis młodocianego)                                             (data, pieczęć i podpis pracodawcy) 

 

 

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

 

Załączniki: 

1. Świadectwo ukończenia szkoły. 

2. Orzeczenie uprawnionego lekarza stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy. 

3. Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych. 

4. Oświadczenie osoby prowadzącej praktyczną naukę  określone w art.120 ust. 3a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe. 

5. Ustalenia w związku z art. 120a.1. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 

6. Oświadczenie młodocianego: 

Oświadczam, że otrzymałem(am) 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. 

                                                                                                               

        ………….……………………… 
                                                                                                                                                          czytelny podpis młodocianego pracownika                               


