Cech Rzemiosł Różnych
i Przedsiębiorczości
w Pułtusku
odznaczony medalem

„Za zasługi dla miasta Pułtusk”
Pułtusk, dn. 17.05.2021 r.

Szanowni Uczniowie
Szanowni Rodzice

Aktualnie wszyscy uczniowie kl. VIII stoją przed niezmiernie ważnym wyborem
kolejnego etapu edukacji. Przed tak istotnymi decyzjami pojawia się szereg pytań: Jaką
szkołę wybrać? Czym się kierować? Gdzie szukać informacji?
Jako odpowiedź na pytania Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku
proponuje niezwykle atrakcyjną w wielu krajach Europy Zachodniej formę nauki zawodu
w rzeczywistych warunkach pracy u wybranego pracodawcy oraz dokształcanie teoretyczne
w Branżowej Szkole I stopnia.
Aby pomóc Państwu w tym nierzadko nowym wyzwaniu Cech przygotował mały
przewodnik-poradnik, który ułatwi pokonanie kolejnych etapów rekrutacji i umożliwi
w określonym przepisami terminie przygotowanie i podpisanie umowy o pracę w celu na
uki zawodu.

1. Chcąc znaleźć pracodawcę spełniającego warunki do nauczania zawodu pracowników
młodocianych – pracodawca powinien posiadać wymagane przepisami kwalifikacje
zawodowe i pedagogiczne – należy posłużyć się WYKAZEM PRACODAWCÓW
SZKOLĄCYCH, który znajduje się na stronie internetowej Cechu: biuro@crrip.pl oraz
w sekretariacie Szkoły Branżowej I stopnia i Szkoły Podstawowej.
2. Do wybranego pracodawcy uczeń wraz z rodzicem/opiekunem prawnym winien
zgłosić się osobiście celem uzyskania na druku OŚWIADCZENIA potwierdzenia
odbycia wstępnej rozmowy o zabezpieczeniu miejsca odbywania nauki zawodu przez
pracodawcę, a na wypełnionej czytelnie KARCIE ZGŁOSZENIA pieczątkę i podpis
wybranego pracodawcy.
3. Z wypełnionym czytelnie i podpisanym przez rodzica/opiekuna prawnego oraz
pracodawcę oświadczeniem oraz wypełnioną KARTĄ ZGŁOSZENIA, uczeń wraz
z rodzicem winien zgłosić się do biura Cechu w Pułtusku, ul. Świętojańska 16 - od
poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 - celem uzyskania potwierdzenia
o zrzeszeniu pracodawcy w danym Cechu.
4. Wypełnione i opatrzone wymaganymi podpisami Oświadczenie uczeń w formie
zeskanowanego dokumentu przesyła jako załącznik w trakcie elektronicznej rekrutacji
do wybranej Szkoły Branżowej w terminie do dnia 15 lipca 2021 r. Przesyłanie
dokumentów po wyznaczonym terminie należy każdorazowo uzgadniać
z sekretariatem Szkoły oraz Cechem.
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5. W terminie do dnia 15 lipca 2021 r. uczeń lub rodzic/opiekun prawny winien
dostarczyć do Biura Cechu odpis świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, odpis
aktu urodzenia ucznia.
6. Uczniowie, którzy w roku kalendarzowym 2021 (od 1.01-31.12.2021) r. nie ukończą
15 lat do podpisania umowy o pracę w celu nauki zawodu winni uzyskać pozytywną
opinię z właściwej dla miejsca zamieszkania ucznia Poradni PsychologicznoPedagogicznej. Brak opinii uniemożliwi podpisanie umowy, a w konsekwencji
przyjęcie do Szkoły Branżowej I stopnia.
7. Uczniowie, którzy wybrali nauką zawodu: kucharz, cukiernik, piekarz, najpóźniej na
dzień 31 sierpnia 2021 r. winni posiadać orzeczenie lekarskie do celów sanitarnoepidemiologicznych, tzw. wyniki badań na „nosicielstwo”.
8. Na podstawie skierowania wystawionego przez pracodawcę, każdy uczeń winien
uzyskać od lekarza medycyny pracy orzeczenie o braku przeciwwskazań do
wykonywania – nauki – wybranego zawodu. Orzeczenie nie może być wystawione na
więc ej niż 30 dni przed datą rozpoczęcia nauki zawodu, tj. przed 1 września 2021 r.
9. O dacie i miejscu podpisania umowy każdy uczeń/rodzic/opiekun prawny będzie
poinformowany telefonicznie – po dniu 15 sierpnia 2021 r. – przez pracownika biura
Cechu.
10. Druki: OŚWIADZCENIE – wzór wypełniony oraz druk do wypełnienia, a także KARTA
ZGŁOSZENIA są do pobrania na stronie internetowej Cechu www.crrip.pl oraz
w sekretariacie wybranej przez ucznia Szkoły Branżowej I stopnia.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Cechu, kontaktując się osobiście
lub tel. nr. tel. 23 692 25 02, kom. 603-910-199 albo elektroniczne – e-mail: biuro@crrip.pl
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