BIEŻĄCE INFORMACJE

• Biuro Cechu przyjmuje zapisy na kursy dla pracodawców:
- pedagogiczny
-bhp , ppoż i pierwszej pomocy przedmedycznej
Dokumenty niezbędne do podpisania umowy :
o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym :
- zaświadczenie lekarskie
-świadectwo ukończenia gimnazjum
-kwestionariusz osobowy
( zawierający dane: pesel,data i miejsce urodzenia, adres,imiona
rodziców)
• o przyuczenie :
- zaświadczenie lekarskie
- świadectwo ostatniej klasy gimnazjum
- zaświadczenie z OHP
- program nauczania
- kwestionariusz osobowy .
Uczniowie, którzy w chwili podpisania umowy nie mają ukończonych 16
lat powinni dostarczyć opinię Paradni Psychologiczno - Pedagogicznej .
Umowy spisywane są w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do
31 pażdziernika 2015 r.
Do umów należy dołączyć zaświadczenia o przyznanej pomocy publicznej
de minimis z okresu roku bieżącego oraz dwóch poprzedzających go lat!
•
•

• Uczniowie przystępujący do
• egzaminu czeladniczego
w formie pozaszkolnej powinni składać wnioski na dwa miesiące przed
ukończeniem nauki zawodu , w formie szkolnej- po zakończeniu zajęć
szkolnych w terminie do 15 lipca 2015 r.
•

sprawdzającego (przyuczenie) – w ostatnim miesiącu trwania
przyuczenia.

•

Wnioski o przedłużenie umów należy składać nie pożniej niż miesiąc
przed ukończeniem nauki zawodu ,
wniosków złożonych po ukończeniu nauki zawodu Izba Rzemieślnicza nie
przedłuża

• Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
przysługuje pracodawcy po zdaniu przez ucznia egzaminu czeladniczego
lub sprawdzającego. Dofinansowania wypłacają Urzędy Gmin z terenu
zamieszkania ucznia w terminie do 3 miesięcy od daty zdania egzaminu.
Wysokość dofinansowania w roku 2015 wynosi:
- 8.081,00 zł za okres nauki 36 m-cy
- 4.587,00 zł za okres nauki 24 m-ce
- 254,oo zł za każdy miesiąc przyuczenia .
• W związku z podjętą przez Zarząd Cechu Uchwałą z dnia
19 lutego 2013 r. o treści:
„ Członkowie Cechu, którzy zalegają z odpłatnością składek
członkowskich powyżej 6-ciu miesięcy, nie będą obsługiwani przez
pracowników biura Cechu”
prosimy o uregulowanie należności.
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