………………………………………………..

……………………………………………...

(pieczęć pracodawcy)

(miejscowość , data)

Umowa o pracę
w celu przygotowania zawodowego
Zawarta w dniu ………………………………………………………………. pomiędzy ………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
( nazwa i siedziba zakładu)

zwanym dalej „pracodawcą”, reprezentowanym przez ……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(pracodawca lub osoba upoważniona do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)

a ………………………………………………………………….. urodzonym ………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)

(miejsce i data urodzenia)

zamieszkałym ………………………………………………………………………………………………………………………………………
(adres zamieszkania)

absolwentem szkoły, zwanym dalej „młodocianym”.

§ 1.
1. Strony zawierają umowę na czas nie określony – na czas określony*.
2. Nauka zawodu – przyuczenia do wykonywania określonej pracy*……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(wpisać nazwę zawodu lub zakres przyuczenia)

trwać będzie ……… miesięcy – rozpoczyna się w dniu …………… i kończy się w dniu ………….......
Do okresu nauki zawodu zaliczono ………………..…… miesiące/ęcy nauki zawodu u pracodawcy
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa i siedziba poprzedniego pracodawcy)

3. Okres trwania nauki zawodu może być skrócony lub przedłużony na zasadach
przewidzianych w przepisach.
4. Nauka zawodu – przyuczenie do wykonywania określonej pracy* - kończy się
egzaminem organizowanym w obowiązującym trybie.
§ 2.
1. Przygotowanie zawodowe będzie się odbywało w …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………....
(nazwa zakładu)

2. Nadzór nad przygotowaniem zawodowym sprawuje …………………………………………………………….
(imię i nazwisko pracodawcy lub osoby zatrudnionej u pracodawcy)

posiadający kwalifikacje zawodowe…………………………………………………………………………………………
(nazwa i numer dokumentu kwalifikacyjnego przez kogo wydany)

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

§ 3.
1. Młodociany będzie realizował obowiązek dokształcania w formie …………………………………………
w ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(wpisać formę dokształcania)

2. Koszty dokształcania teoretycznego młodocianego poniesie ………………………………………………….

§ 4.
1. Młodociany w okresie nauki zawodu będzie otrzymywał miesięczne wynagrodzenie
w wysokości:
w I roku ……………………………………………% (nie mniej niż 4%)
w II roku …………………………………….…….% (nie mniej niż 5%)
w III roku ………………………………………….% (nie mniej niż 6%)
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale,
obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS
w Dz.U.RP „Monitor Polski”.
2. Młodociany odbywający przyuczenie do wykonywania określonej pracy będzie
otrzymywał miesięcznie wynagrodzenie o wysokości ………………….% (nie mniej niż 4%)
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

§ 5.
Młodociany oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i stosowania obowiązujące w zakładzie
zasady organizacji pracy i zobowiązuje się do przestrzegania porządku i dyscypliny pracy.
§ 6.
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy art. 190-206
Kodeksu pracy i rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania
zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60, poz. 278).
§ 7.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

………………………………………………………………
(data i podpis młodocianego)

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

*niepotrzebne skreślić

…………………………………………………………………
(data i podpis pracodawcy)

