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dotyczy: dofinansowania kosztów przygotowania zawodowego pracownika młodocianego.
Na podstawie art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r.
nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego
niżej podanych pracowników młodocianych:

Lp.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Czas trwania umowy
od - do

Rodzaj
wyuczonego
zawodu

1.
2.
3.

W załączeniu przesyłam uwierzytelnione kserokopie następujących dokumentów:
1. potwierdzających kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne osoby szkolącej (instruktora zawodu)
2. umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem (pod warunkiem, że umowa nie została dostarczona
wraz ze zgłoszeniem lub treść umowy uległa zmianie od momentu jej podpisania)
3. dyplomu ucznia, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego, że pracownik młodociany zakończył naukę
zawodu i zdał egzamin
4. Oświadczam, że spełniam niezbędne wymagania do ubiegania się o dofinansowanie kosztów kształcenia
określone w art. 70b ust. 1 ustawy o systemie oświaty, tj.:
a/ posiadam kwalifikacje/zatrudniam osobę posiadającą kwalifikacje*/wymagane do prowadzenia
przygotowania zawodowego młodocianych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 15.12.2010r. w sprawie
praktycznej nauki zawodu – Dz. U. Nr 244 poz.1626)
b/ młodociany pracownik ukończył naukę zawodu/przyuczenie do wykonywania określonej pracy* i zdał
egzamin,
c/ wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych
z uzyskaniem dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1182)
5. numer konta bankowego na który proszę przekazać dofinansowanie kosztów nauki :

UWAGA : wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Gnojniku w terminie 3 miesięcy od daty
ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej
pracy. Wszystkie wymienione wyżej dokumenty muszą być potwierdzonymi kserokopiami zgodnymi z
oryginałami.

*niepotrzebne skreślić
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