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Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
Oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
ósmoklasisty.
Wniosek wydrukowany z systemu rekrutacji elektronicznej potwierdzony
podpisem kandydata oraz rodzica lub prawnego opiekuna.
Dwie fotografie - podpisane na odwrocie (imię i nazwisko oraz data
urodzenia).
Karta zdrowia.
Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do kształcenia w określonym zawodzie, a dla kierunków mechanik
pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych
dodatkowo orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do kierowania pojazdami.
Książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych. Dotyczy
wyłącznie uczniów, którzy planują kształcenie w następujących zawodach:
cukiernik, fryzjer, kucharz, piekarz, przetwórca mięsa i sprzedawca.
Przed wizytą u lekarza medycyny pracy uczniowie w wymienionych
zawodach robią wcześniej badania w sanepidzie.
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Lublinie
ul. Pielęgniarek 6, numer telefonu: 81 53-34-188.
Opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej, dotyczy uczniów, którzy
do końca roku 2022 nie ukończą 15 lat. Takie osoby mogą być
zatrudnione jako pracownicy młodociani w przypadku wyrażenia na to
zgody przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego tej osoby
oraz uzyskania pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej
(skierowanie na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej
wydaje szkoła podstawowa).
Warunkiem rozpoczęcia nauki, jako młodociany pracownik oprócz
kryteriów obowiązujących wszystkich kandydatów do szkół
ponadpodstawowych, jest nawiązanie stosunku pracy z uprawnionym
podmiotem poprzez dołączenie zaświadczenia od pracodawcy o zamiarze
zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z dniem 1
września 2022 r. Zaświadczenie należy złożyć w kancelarii szkoły
w dniach od 16 do 19 sierpnia br., a z dniem
1 września 2022 r. umowy o pracę w celu przygotowania
zawodowego. Zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu do pracy
młodocianego musi być dostarczone wg poniższego wzoru.
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Lublin, dnia…………………..
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Pieczątka zakładu pracy

ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU PRACOWNIKA MŁODOCIANEGO
W RAMACH UMOWY O PRACĘ W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że posiadam uprawnienia pozwalające na zatrudnienie
młodocianego pracownika w ramach umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
i

od

września

2022

r.

zobowiązuję

się

do

podpisania

takiej

umowy

z …………………………………………………, uczniem Branżowej Szkoły Rzemieślniczej
I stopnia w Lublinie ul. Chopina 28.

..............................................
imię i nazwisko pracodawcy
……………………………………
imię i nazwisko instruktora
praktycznej nauki zawodu

