
WÓJT GMINY .................................

WNIOSEK
O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA
MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA

          W oparciu o art. 122 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) zwracam się z wnioskiem o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika z tytułu ukończenia nauki zawodu/ przyuczenia do wykonywania określonej pracy * ), po zdaniu egzaminu zawodowego.
I.        DANE WNIOSKODAWCY
1.	Nazwisko i imię: ...................................................................................................................................
2.	Nazwa zakładu pracy: ...........................................................................................................................
3.	Dokładny adres zakładu pracy: .............................................................................................................
4.	Numer telefonu i numer faksu: .............................................................................................................
5.	Adres zamieszkania: .............................................................................................................................
6.	Numer rachunku bankowego pracodawcy, na który należy przelać przyznane środki finansowe:   
           ...........................................................................................................................................................

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA ORAZ JEGO PRZYGOTOWANIA 
     ZAWODOWEGO:
1.	Imię i nazwisko młodocianego pracownika: .............................................................................................
2.	Adres zamieszkania młodocianego pracownika: .....................................................................................
3.	Miejsce realizacji przez młodocianego pracownika obowiązkowego dokształcania teoretycznego: zasadnicza szkoła zawodowa, ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego, pracodawca organizuje dokształcanie we własnym zakresie *)1
4.	Adres instytucji, w której młodociany realizuje obowiązkowe dokształcanie teoretyczne: ....................................................................................................................................................................
5.	Forma prowadzonego przygotowania zawodowego: nauka zawodu, przyuczenie do wykonywania określonej pracy*).
6.	Nazwa zawodu w jakim prowadzone jest przygotowanie zawodowe: ....................................................
7.	Czy pracodawca zatrudniający młodocianego pracownika jest rzemieślnikiem?: TAK, NIE*)
8.	Data zawarcia z młodocianym pracownikiem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego: ...................................................................................................................................................................
9.	Okres kształcenia wynikający z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego: ....................................................................................................................................................................






10.	W przypadku krótszego okresu kształcenia młodocianego pracownika niż cykl kształcenia nauki w danym zawodzie tj. 36 m-cy, należy podać przyczynę wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę: ........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
11.	Data ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu/ przyuczenia do określonej pracy*): ...................................................................................................................................................................
12.	Data i miejsce zdania egzaminu zawodowego: ........................................................................................
...................................................................................................................................................................


1) Potwierdzenie, przez właściwą instytucję, faktu realizacji przez młodocianego pracownika obowiązkowego dokształcenia teoretycznego (w sytuacji braku świadectwa ukończenia szkoły):

Potwierdzam, że młodociany ...............................................................................................................
                                                                / imię i nazwisko/ 

urodzony......................................................., zamieszkały ..................................................................
                 /dzień, miesiąc, rok/                                       /adres/

realizował obowiązkowe dokształcenie teoretyczne w 

...................................................................................................................................................................
                                                                   /nazwa instytucji/





............................................................                            .................................................
data i podpis pracodawcy                                           /data i podpis dyrektora instytucji, w której młodociany
 odbywał dokształcenie  teoretyczne/
 



III.   ZAŁĄ CZNIKI (zaznaczyć znakiem X, dołączone dokumenty) :
 formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 
	 zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał podmiot w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych (oryginał), albo oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis  w tym okresie.
	 kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład
w imieniu pracodawcy, albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
	  kopia umowy o pracę zawarta z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
	 kopia dokumentu potwierdzającego datę złożenia egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym (kserokopię dyplomu lub świadectwa) albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin,
	 kopia aktualnego zaświadczenia o wpisie z właściwej ewidencji działalności gospodarczej lub pełnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z miesiąca, w którym składany jest wniosek.,
	 w przypadku prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianego pracownika przez osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy, albo osobę zatrudnioną
u pracodawcy - kopie dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby w trakcie prowadzonego przygotowania zawodowego,
	 kopia dokumentu (wniosku młodocianego pracownika lub wniosku pracodawcy) potwierdzającego krótszy okres kształcenia młodocianego pracownika.
	 w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania przygotowania zawodowego młodocianego pracownika - kopia świadectwa pracy wydanego przez poprzedniego pracodawcę.
	 przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – kopia świadectwa ukończenia gimnazjum lub zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w gimnazjum (dotyczy młodocianych uczestników OHP),
	 oświadczenie pracodawcy dotyczące adresu zamieszkania młodocianego pracownika,
	 oświadczenie dotyczące wielkości przedsiębiorstwa, 
	 pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę.
Z treści pełnomocnictwa powinien jasno wynikać jego szczegółowy zakres tj. umocowania jakich czynności, w jakim postępowaniu, przed jakim organem może dokonywać pełnomocnik w imieniu swojego mocodawcy.
	inne (jakie ) ……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Załączone kopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.





.............................................                                    			 ....................................................................
         miejsce i data                                              			podpis i pieczątka właściciela zakładu

*) niepotrzebne skreślić 



2)   Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej   
    nauki zawodu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1644) praktyczną naukę zawodu mogą prowadzić:
	§ 10. 1. Zajęcia praktyczne prowadzą nauczyciele.

§ 10. 2. Zajęcia praktyczne realizowane u pracodawców i w indywidualnych gospodarstwach rolnych mogą także prowadzić:
	pracownicy, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza z uczniami lub młodocianymi stanowi podstawowe zajęcie i jest wykonywana w tygodniowym wymiarze godzin przewidzianym dla nauczycieli,
	pracodawcy lub wyznaczeni przez nich pracownicy albo osoby prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza z uczniami lub młodocianymi nie stanowi podstawowego zajęcia lub jest wykonywana w tygodniowym wymiarze godzin niższym niż przewidziany dla nauczycieli, w ramach obowiązującego ich tygodniowego czasu pracy -zwani dalej „instruktorami praktycznej nauki zawodu”.

§ 10. 3. Instruktorzy praktycznej nauki zawodu, o których mowa w ust. 2 pkt 1, posiadają kwalifikacje wymagane od nauczycieli, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia                           26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
	§ 10 ust. 4: Instruktorzy praktycznej nauki zawodu, o których mowa w ust. 2 pkt 2, posiadają co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać, i przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli lub ukończony kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, albo ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu.
	§ 10 ust. 5: Instruktorzy praktycznej nauki zawodu, o których mowa w ust. 2 pkt 2, niemający tytułu mistrza w zawodzie, posiadają przygotowanie pedagogiczne lub ukończony kurs pedagogiczny, o których mowa w ust. 4, oraz: 

1)	świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
2)	świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub 
3)	świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
4)	dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.



