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 (podpis Dyrektora Szkoły) 

 
 
Załącznik nr 1 do Umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego nr ………………….…………………. 

                                                                                                                                    (nr z ewidencji umów w Cechu ) 

zawartej w dniu  …………………………………… z udziałem cechu:  ………………..…..………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

 

Ustalenia na podstawie art. 120a.  ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.  
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) 

W związku ze skierowaniem młodocianego pracownika, zatrudnionego w celu przygotowania 
zawodowego w formie nauki zawodu, na dokształcanie teoretyczne do branżowej szkoły I stopnia 

Pracodawca - Rzemieślnik 

Pani/Pan………………………………………………………..……………………………………………………..……………................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… oraz 
                                                                            (nazwa i siedziba firmy) 

 

Dyrektor Szkoły Pani/Pan   …..…………………………………………………………….……………………………………….    

                                                                                                        

…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
                                                                                     (nazwa i siedziba szkoły)                                          

ustalili: 

1) Zakres kształcenia zawodowego zapewnianego przez szkołę i pracodawcę wynika                             

z programu nauczania zawodu opracowanego na bazie podstawy programowej kształcenia w 

zawodzie,  określonej w Rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 

2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego 

oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w  zakresie wybranych zawodów szkolnictwa 

branżowego (Dz.U. z 2019r. poz. 991 ze zm.) 

2) Dni tygodnia, w których zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawcy -  

Warianty – wypełnić jeden \* 

 

a) Zajęcia praktyczne u pracodawcy odbywają się w ustalone w szkolnym planie nauczania 

dni tygodnia tj.:  

w I roku nauki  ……... dni, w II roku nauki  ………. dni ,  w III roku nauki ……… dni.  

b) Zajęcia praktyczne w okresie 3 lat nauki zawodu  odbywają się w systemie przemiennym 

tj.  tydzień zajęć teoretycznych w szkole, tydzień zajęć praktycznych u pracodawcy. 

c) Zajęcia praktyczne w systemie przemiennym tj. tydzień zajęć teoretycznych w szkole, 

tydzień zajęć praktycznych u pracodawcy odbywają się  w ……  roku nauki, a    

w  …….. roku nauki  ……... dni, w  ……  roku nauki  ………. dni.   

 

3) Strony będą  monitorowały realizację programu nauczania zawodu w formach ustalonych w 

porozumieniu o monitorowaniu realizacji programu nauczania zawartym w dniu 

………………………………………. pomiędzy Pracodawcą, reprezentowanym przez Cech (art.3 ust. 5 

ustawy o rzemiośle (Dz. U. z 2020 r. poz. 2159) ……………………………………………………...……………… 

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

       a szkołą ……………………………………………………………………………………………………………………………….. . 

………………………………………………….                         ……………………………………….                                
(podpis Pracodawcy-Rzemieślnika)              

*/ - wpisać ustalenia dotyczące liczby dni, w których u pracodawcy odbywają się zajęcia praktyczne  

 


