Załącznik nr 4
do Wewnątrzszkolnego Regulaminu Rekrutacji
z dnia 4 maja 2017r.

.........................................................
(miejscowość, data)

DEKLARACJA ZGODY
Zakład pracy ............................................................................................................................................
(nazwa zakładu pracy)

w ................................................................. ulica ...................................................................................
REGON ...................................................................

NIP .....................................................................

nr telef. ................................ wyraża zgodę na zatrudnienie z dniem 01 września 20....... roku
absolwenta Gimnazjum Nr ...... im. ..........................................................................................................
w ................................................................
..................................................................................................................................................................
(nazwisko i imię absolwenta)

urodzony(a) ..............................................................................................................................................
(data i miejsce urodzenia)

Formalna umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego zostanie zawarta po przedłożeniu
świadectwa ukończenia szkoły i obejmować będzie 3-letni okres kształcenia w zawodzie
...................................................................................................................................................................
Instruktorem praktycznej nauki zawodu będzie ..............................................................................
(imię i nazwisko pracodawcy lub osoby zatrudnionej u pracodawcy)

*

posiadający kwalifikacje zawodowe .......................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
(nazwa i numer dokumentu kwalifikacyjnego, przez kogo wydany i staż pracy w zawodzie)

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

Młodociany pracownik będzie realizował obowiązek
w Branżowej Szkole I stopnia w Krapkowicach, ul. Zamkowa 5.

dokształcania

teoretycznego

Zakład nasz posiada warunki do realizacji programu praktycznej nauki w w/w zawodzie
zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i p.poż.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i do obrotu
dokumentów związanych z nauką zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926
z późniejszymi zmianami).

.......................................................
(pieczęć zakładu pracy)

................................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela zakładu)

.................................................................................................................
Potwierdzenie deklaracji zgody przez Cech Rzemiosł Różnych
wymagania dotyczące kwalifikacji zawodowych instruktora praktycznej nauki zawodu znajdują się
na odwrocie deklaracji zgody.
*

Instruktorzy praktycznej nauki zawodu powinni posiadać 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.
Instruktorzy praktycznej nauki zawodu niemający tytułu mistrza w zawodzie, powinni posiadać przygotowanie
pedagogiczne lub ukończony kurs pedagogiczny, o których mowa powyżej, oraz:
1. świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo
ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł
zawodowy 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 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 dyplomu
ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy
w zawodzie, którego będą nauczać.

