
                              

 

 

DEKLARACJA ZGODY PRZYJĘCIA UCZNIA 

NA PRAKTYCZNĄ NAUKĘ ZAWODU 

 
Pracodawca .................................................................................................................................. 

w ................................ ul. ................................. tel. ....................email……………………….. 

reprezentowany przez ................................................................................................................. 

                                                                  ( imię i nazwisko) 

wyraża zgodę na zatrudnienie z dniem ...................................................................................... 
 

ucznia............................................................................................................................................ 

                                                             ( imię nazwisko, data urodzenia) 
 

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego zostanie zawarta po przedłożeniu świadectwa 

ukończenia gimnazjum i obejmować będzie 3 – letni okres kształcenia w zawodzie, 

 

 

 ............................................................................................................. 

 

Dokształcanie teoretyczne odbywać się na kursach teoretycznego dokształcania zawodowego w 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Pracodawca zapewnia warunki do realizacji programu nauczania zajęć praktycznych 

obowiązujący w Zespole Szkół w Byczynie dla kwalifikacji, 

 

 

 

  ………………………………………………………………………….……..... 
                                                                (nazwa kwalifikacji i numer) 

 

w zawodzie  ……………………………………………………………………… 
(nazwa zawodu i numer) 

 

Instruktorem    praktycznej    nauki     zawodu    i    opiekunem    ucznia   będzie 

..................................................  posiadający wykształcenie .................................. 
               ( imię i nazwisko)                                                                                  ( mistrz, średnie, wyższe ) 

 

uprawnienia pedagogiczne ..................................................................................... 
                                                                                   ( kurs pedagogiczny, studia, inne) 

 

wydane dnia ................................ przez ................................................................. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną monitoringu w szkole oraz zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamen tu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL). Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i informacji o sukcesach dziecka w kronice szkolnej oraz tablicach 
ściennych i folderach szkolnych (na stronie internetowej szkoły, portalach społecznościowych, w celu promocji szkoły) zamieszczonych na stronie szkoły. Dane osobowe mojego 
syna/mojej córki * będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, 
określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późń. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2198 z późń. zm.) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych  i wychowawczych w placówce.     *                                      

 

                                    □ TAK           □ NIE *                                                    * odpowiednie zaznaczyć      

      

..........................................                             .............................................. 
                      ( pieczęć zakładu)                                                                   (pieczęć i podpis osoby upoważnionej) 


