
kwestionariusz osobowy                                                           
kserokopię świadectwa ukończenia
szkoły podstawowej,
aktualne orzeczenie lekarza
medycyny pracy stwierdzające brak
przeciwwskazań do pracy 

zaświadczenie z poradni
psychologiczno-pedagogicznej

oświadczenie odnośnie wyboru
formy dokształcania teoretycznego 

PRACOWNIK MŁODOCIANY ( UCZEŃ )
PRZEDKŁADA PRACODAWCY :

w określonym zawodzie, 

  (w przypadku ucznia poniżej 15 r.ż.),

  (szkoła, kurs, inna forma).

1. Czas pracy:
• w wieku do 16 lat – 6 godzin na dobę,
• w wieku powyżej 16 lat – 8 godzin na dobę.
2. Pora nocna trwa od godz. 22.00 do godz.
6.00 (nie wolno zatrudniać ucznia w porze
nocnej ani w godz. nadliczbowych).
3. Prawo do urlopu wypoczynkowego:
• po upływie 6 miesięcy – 12 dni,
• po upływie kolejnych 6 miesięcy – 26 dni
(łącznie w pierwszym roku pracy -38 dni),
• w każdym kolejnym roku pracy – 26 dni,
• w roku, w którym ukończy 18 lat – 20 dni.
4. Wynagrodzenie wypłacane jest każdego
miesiąca w siedzibie pracodawcy, a za zgodą
pracownika – bezpośrednio na jego konto.
5. Długość okresu wypowiedzenia umowy 
o naukę zawodu na czas nieokreślony (Art.36
§ 1 K.p).
6. Przyjście, obecność i wyjście pracownika
potwierdza podpisanie przez niego listy
obecności w pracy znajdującej się 
w siedzibie pracodawcy.
7. Nieobecność w pracy usprawiedliwia się
najpóźniej w drugim dniu jej trwania przez
zgłoszenie tego faktu bezpośredniemu
przełożonemu – pracodawcy.

 dążyć do uzyskania jak najlepszych
wyników w nauce,
przestrzegać czasu i porządku
pracy ustalonych przez
pracodawcę,
przestrzegać przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
przepisów przeciwpożarowych,
wypełniać systematycznie
obowiązek dokształcania, w tym
teoretycznego,
przystąpić do egzaminu
czeladniczego po zakończeniu
nauki  zawodu lub sprawdzającego
po zakończeniu  przyuczenia,
odnosić się z szacunkiem do
przełożonego i przestrzegać zasad
koleżeńskiej współpracy.

MŁODOCIANY ZOBOWIĄZANY JEST:

PODSTAWOWE PRAWA 

I  OBOWIĄZKI   
INFORMACJE

OGÓLNE 

DOKUMENTY 

DO SPORZĄDZENIA UMOWY

Opracowanie : CWRKDiZ w Pile na podstawie materiałów pozyskanych z: Cech Rzemiosł Różnych w Chodzieży;  Rzeczpospolita, 23.08.2018; Rozporządzenie MEN z dn. 22.02.2019 r. w sprawie praktycznej
nauki zawodu 



to przygotowanie młodocianego do pracy

w charakterze wykwalifikowanego

pracownika lub czeladnika. 

Obejmuje praktyczną naukę zawodu 

oraz dokształcanie teoretyczne. 

Nauka zawodu trwa nie dłużej niż 36 m-cy.

NAUKA ZAWODU 

Sposoby

przygotowania

zawodowego:

trwa

od 3 do 6 miesięcy.

PRZYUCZANIE
DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ PRACY

Podstawowym celem zawierania
umów o pracę 

w celu przygotowania zawodowego
jest zdobycie przez młodocianego

wykształcenia 

i doświadczenia praktycznego
koniecznego do wykonywania

zawodu w przyszłości.

aby otrzymać wsparcie przy
szukaniu praktyk

zawodowych 

aby odbyć konsultacje 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI 

oraz 

z doradcą zawodowym  

Centrum Wsparcia Rzemiosła, 

Kształcenia Dualnego 

i Zawodowego 

w Pile

ul. Bydgoska 21, 

II piętro, pok. 223

64-920 Piła

tel. 67 307 00 04, 67 307 00 05

www.cwrkdiz.pila.pl

Uczniu:

Praktyczna

nauka  zawodu  

 młodocianych

pracowników

  

Co uczeń wiedzieć
powinien?
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